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FORORD. 

JOa jeg forhahandet Aar siden udgav min Afhandling ^Sanskrit og Oldnorsk^y 

t>ar det min Hovedhensigt at henlede mine Landsmænds og nærmest mine yngre Medstu- 

derendes Opmærksomhed paa det nære Slægtskab mellem de to Sprog og paa den deraf 

flydende Vigtighed af Sanskritsprogets Studium for et fuldstændigt Kjendskab til rort 

eget. Til denne Hensigts Opnaaelse troede jeg hellere at burde vælge en Masse af slaa~ 

ende Exempler inden enkelte Begrebssphærer end en mere dybtgaaende Sammenligning i 

enkelt Retning, Nærværende Afhandling har ikke alene den Hensigt end yderligere at 

begriinde Slægtskabetj, men fornemmelig den at lede til en rigtig Anskuelse af adskillige 

blandt de Former^ hvorunder Verbet fremtræder i vort Oldsprog og tildeels endnu i 

vort 7iyere Tale- og Skriftsprog. Uagtet man medrette sætier stor Friis paa vort Old¬ 

sprog som Grundvold for Studiet af det mjere, nodes man nemlig dog til at erkjende^ 

at det selv i den ældste Skikkelse^ hvori det ligger for oSy allerede har tabt meget af 

sin oprindelige fuldkomnere Dannelse^ hvorom vi ved Sammenligninger og Analogier kunne 

danne os en Forestilling, Saavel Conjugationen som især Declinationen har mistet en 

Deel af sine charakteristiske Former^ og flere Ords Skrivemaade viser sig forandret; men; 

ligesom Reminiscentser fra Ungdommen ofte med en forunderlig Klarhed fremstille sig 

for Oldingen, saaledes sees ogsaa Sprogene undertiden igjen at optage forlængst for- 

somte Former, som det synes uden tydelig Bevidsthed om, at de forhen have været i 

Brug, Det er saaledes et paafaldende Phænomen, at vort nyere Sprog i nogle Enkelt¬ 

heder tydeligen slutter sig nærmere til Kilden end det Oldnorske, som det optræder i 

L 
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Literaturmy kmlket dog i alt Væsentligt ligger de gamle Frændesprog^ Sanskrit og Zend^ 

langt nærmere^ Medens vi i Oldnorsk fmde tinn, gTimnl, lonn, skrive vi nu Kind, 

Grande, Tand, og^ at dette er den celdre Form^ kan sluttes af de tilsvarende Ord i San-- 

skrit: ganda, eller kandala, et Kind, ypty, gand!a^ en Naboe, og ^rjT, 

danta^ en Tand, i hvilket sidste Ord ogsaa andre beslægtede Sprog have t efter n, s07n 

odovg^ odovroS) dens, dentis. Ligesaa for de old^iorske Ord: vita, sviti, nu vide, Sved, 

ligesom , vid^ at vide, , svedali, Sved; for und nu Vunde, Ugesom , 

vundajatiy han saarer,* for Iirak, hvad der vrages, Sanskrit: vrage; for 
O ' 

ardr, en Plov, nu i Almuesproget: Al, (pg Halaas eller Haraas, Plovaas eller Plovtræ), 

som j bala, en Plov, o. s, v. Den samme Aandj som har dannet Sproget^ viser sig 

saaledes virksom snart i at fore det tilhage^ hvor det aherrei^er^ snart i at anvise det 

nye Baner, Det forste er dog forholdsviis sjeldent; og^ ihvorvel det hor gjore os var¬ 

somme i Beddmmelsen af et Udtryks oprindelige Foring bliver dog Hovedreglen^ at den 

celdre Form ligner Kilden mere end den yiigre. Hvor Spdrgs?naalet altsaa er om et 

Spi'ogs Oprindelse og om dets Formers oprindelige Betydningy ere derfor de ældste Sprog 

af samme Æt af storst Vigtighed. 

MeUy da ingen Literaiur er istand til at omfatte et Folks hele Sprogingdom y vil 

man hos ethvert beslægtet Spi'og kunne hente gavnlige Oplysnmger for det enkelte, og 

det ikke alene fra Litei^atui^eny men ogsaa fra de levende Dialectery der i Almindelighed 

vedligeholde sig 7ned ringe Forandringy hvor de ikke paavirkes af andt^e, I saadan Stil¬ 

ling befinde sig en stor Deel af Folkedialecterne i Dalene langs vo7'e Hoifjeldey og her 

findes en 7'ig Kilde saavel til Supplermg som til Oplysnmg af vort celdre Sprogfon^aad, 

Et saare fo7'tjenstligt Arbeide er derfor den betydelige Sa77ili7ig af Ord og Tale- 

77iaader, S07n himges af Almue7i isa^r i Bergens Stift, hvilken Hr, Stifta7ntma7id Chr is tie 

red mangeaa7'ige Best7'æbelser har istandbragty og hvoi^af ha7iy paa Anmod7ii7ig af Col- 

legium academicum, har velvilligen skjænket Universitetshibliotheket en Afskrift, ^ 

^ Denne Samling, som Forfatteren beskedent kalder: Materialier til et norsk Dialectlexicon, 

bestaaer af henved 18,000 Ord. 
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Denne Samling har jeg for en Deel benyttet og kan ikke nndlade at anfore nogle 

Exempler paa Ord derafj som jeg har gjenfundet i Sanskrit: 

bollek, et nyfodt Lam, 

boss, StoY, Feieskarn, 

bydla, sigte eller sælde det fine Meel fra 

det grove, 

bælla, formaae, 

boka, vaske Klæder i stærk Liid, 

(leer, Hannen af Kreaturer, 

(lomme, Stov, især' det som droftes af 

cTTrJT^, bdlakaj, an infant; 

ciTT, basa^ chalF, dry cowdungj 

f^r?r 5 bil^ to divide, to separate; 

oTfTT, bala^ strong, robust, powerful; 

qcT , pacj to boil; 

'4^, dira^ finn, strong, powerful; 

qrr 5 dumay smoke; 

Korn, 

(loe, Svogre, som ere gifte med hinan- deva, a husbands brother Oevir); 

dens Sbstre, 

dæmine, Pol, Mogdam, , dama, mud, mire; 

lydne, Hcrligheder ved en Gaard, lina, clung or adhered to; 

pi-ia, trække et Seil sammen i en Hast, it, PT, to be busy or active; o. s. v. 

Disse Exempler^ hms Tal lettelig kunde mangfoldiggjoreSj vise tilstrcekkeligeuy at 

vort Alnmesprog har bevaret en Masse af ældgamle Udtryky som i flere Henseender for¬ 

tjene Opmærksomhed, Ligesom Hr, Stiftamtmandens Lexicon saaledes vil kunne yde 

væsentlige Bidrag for vore Sprogforskere^ saaledes hnodesees ogsaa med Interesse det 

Dialectlexicony hvortil Ivar Aasen^ med Understottelse af det Kongelige norske Viden- 

skabs-Selskab^ har samlet Materialier i de fleste af Norges Landdistrikter, ^ Og det er 

ikke blot i lexicalsk Henseende at disse Dialecter ere vigtige^ men ogsaa i grammaticalsk; 

jeg har saaledes i nærværende Afhandling paa mere end eet Sted benyttet Almuens 

Sprogformer som Stottepuneter for yttrede Anskuelser. Et rigere Udbytte i denne Ret¬ 

ning vil kunne vindes^ naar ovennævnte Ivar Aasens Grammatikk der er under Pressen^, 

bliver færdig. 

é 

^ En Prove hevaf er leveret i Selskahels Skrifter i 19de Aarh., Mc Bind Ute Hefte S. 79 flg. 

( 
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Som Åarsag iilj at jeg har benyttet forskjellige Sprog til Oversættelse af San-- 

skrit~Ordj skylder jeg at oplyscj at jeg i de Tilfældej hvor det kommer an paa Noiag- 

tighed i Angivelse af Betydningen^ har troet det rigtigst at angive denne ligefrem efter 

Lexica^ og som saadanne har jeg meest benyttet Wilson^s Dictionary^ Wester- 

gaards Radices lingvæ Sanscritæ og Bopp*s Glossarium Sanscritum; hvor 

derimod Formen er Hovedsagen^ har jeg gjerne givet Oversættelsen paa Norsk^ dog har 

jeg anvendt mere Opmcerksomhed paa Indholdet end paa denne mindre vigtige Distinc- 

tio7ij hvorfor vel heller ikke fuldkommen Conseqvents er opnaaeU 

Hvad Omskrivningssystemet angaaer^ har jeg her^ som i den forrige Afhandlingy 

anvendt Bopp^Sj dog med dm Tillæmpning til Westergaard^Sj, at jeg har udeladt Accen-- 

terne ved Vocaleme e og o, da disse i Sanskrit altid ere lange^ og derfor ikke behove 

noget Tillægstegn. 

I det jeg nu offentliggjdr min Afhandling, maa jeg endelig tilfdiej at jeg paa et 

saa lidet bearbeidet Feldt neppe tor haabe at have undgaaet enhver Feiltagelse; mm min 

Hensigt er naaet^ naar mit Arbeide maatte befindes at bringe noget Lys i forhen dunkle 

Materier og fremkalde yderligere Undersogelsery hvor mine Anskuelser ei maatte ansees 

tilstrækkeligen begrundede. 



VERBALSTAMMER. 

Ved Siden af den Masse af Verbalstammer, som i Form falde sammen med Roden, har 

Oldnorsk ligesaavel som Sanskrit en Mængde, som ere dannede ved et Tillæg i En¬ 

den, med den mere eller mindre tydeligt fremtrædende Hensigt at modificere Rodens Be¬ 

tydning. Men allerede i den ældste Form, hvori vore Fædres Sprog ligger for os, viser 

Bevidstheden om saadan Hensigt sig i flere Henseender fordimklet, og har havt Foi^vex- 

linger til Folge, som ved Sammenligning med Sanskrit lade sig nogenledes opklare 

Vi skulle gjennemgaae dem enkeltviis. 

Endelserne ga^ja» ua. 

Endelserne qra, ja og ka eller rettere (/, j og A:, betegne deels det reent neutrale 

Tilstandsbegreb, deels Inchoativer og Passiver deels Causativer eller Factiver. Denne Sam¬ 

menblanding af saa forskjelligartede Begreber vækker Formodning om, at her forskjellige 

Former ere forvexlede, eller sammensmeltede, og denne Formodning bliver til Vished, 

naar vi see, hvorledes de tilsvarende Former i Sanskrit ere holdte ud fra hverandre. 

Det er nærmest Bogstavet q*, 7, som i Sanskrit har de samme Functioner, som g, 

jy A:, i Oldnorsk. Den 4de Verbalclasses Særkjende er nemlig Indskydelsen af denne Con- 

sonant foran Flexionsendelserne i de saakaldte Specialtempora, og de Verba, som henhore 

til denne Classe, ere for en stor Deel Verba neiitra, f. Ex. ,smd Csvidja)j at sve- 

de? qvq', kuf (Jmtja)^ at stinke:^ Jur (turjja)^ at skynde sig, 0. s.v** Paa lignende 

Maade have enkelte Verba neutra j tilsat i Oldnorsk, f. Ex. liggjaj, sifja^ dvelja^ pyKI^ 

Cbaade i Form og Betydning svarende til det nysnævle tur^, 0. s. v. Men ved Siden af 

* Det Gotiske, som i flere Henseender yder Bi¬ 

drag til at forklare Phænomener i vort Oldsprog, 

er her ikke istand til at bringe synderligt Lys. 

** I Prakrit bruges denne Form endnu oftere, i 

Verba neutra. See Lassen — Institutiones lingvæ 

pracriticæ, p. 343. 

1 
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disse haves ogsaa enkelte Verba neutra, med Tillæg af A-, f. Ex. reika^ vanke om^ huka, 

cacare^ 0. fl., hvor k synes at have aldeles samme Funetion, som j ovenfor 

I Sanskrit tjener cf, 7, dernæst til at danne Passivum, der forovrigt adskiller sig 

fra Activformen af den 4de Classes Verber ved Flexionsendelserne Naar man nu i Old- 

norsk stoder paa Verba som bulka^ hovne^ grænka, gronnesy rydga^ ruste^ hyldga, groe 

til^ saa ledes man til at antage, at heri haves Spor af en gammel Passivform, ældre end 

den, der senere er udgaaet fra Reflexivet, som, ukjendt i Sanskrit, viser sig dannet efter 

Norronastammens Afsondring fra Urfolket f. Det passive j udieder Haughton af Verbet 

2, at gaae, i Lighed med den Maade, hvorpaa Passiv dannes i de yngre Dialecter, Hin- 

dustani og Bengali, i hvilke dette skeer paa den Maade at man ved Siden af ethvert activt 

Verbum stiller i det Bengalske jd, i det Hindustanske gd^, at gaae. Der kan saaledes 

være Sporgsmaal, om den oldnorske Endelse er kommen af jdy eller umiddelbart af gd 

(for ganga:) ff. 

Endnu i en tredie Hensigt fbies j til Verbets Rod i Sanskrit, nemlig for at danne 

Causa li a. Denne Formation er i Oldnorsk etterlignet i stort Omfang, da en stor Masse 

Verba danne Causalia eller Factiva ved at tilfoie j eller ja foran Flectionsendelserne f. Ex. 

Oldnorsk: Sanskrit: 

fara, gaae^ reise, — ferja, fore^ ^ car, gaae — edraj, fore^ 

sleppa, slippe (neutr.) sleppa (for slepja) , slaf, at være slap — sldtaj, gjdre 
<sx 

slippe (]act.) slap^ 

fli6ta,flyde — fleyta (for flytja) ladeflyde J , plu, flyde — pldvaj, lade flydej 

sofa,sove~-sv€efa(jQVS'cafjaJ,dysse iSdvn , sv>ap, sove— svdpaj, dysse iSovnj 

hanga, hænge(j\euXv.)hengja,hænge (diCX.) ^ ^ saiig, heenge ved—sangajy bringe 

til at hænge ved. 

^ Man kunde maaskee troe, at k lier er radicalt, 

men ved Sammenligninga med W, at gaae, 

JT, cacarc, bliver det sandsynligt, at det 

er servilt. 

** I Prakrit og Pali har Pass. opgivet de særegne 

Flexionsendelscr, og benytter, ligesom Oldnorsk, 

Activets. Lassen 1. c. p. 358. 

*!* Overgangen af j til g i Enden af Verbalstam- 

mer forekommer i det sildigere Sprog meget 

hyppig f. Ex. dylja ~ dblge, selja = sælge, spyr- 

ja s=zSporge,; veljas^s vælge; fylgia-folge; 

sverja = sværge; verja = værge. Det Svenske 

har her, som ellers, bibeholdt Oldsproget mere 

uforandret, har saaledes fremdeles dolja, folja, 

sålja, sporja, vålja, vårja. 

ff Vi have endnu i vort Sprog Talemaader, hvori 

gaae bruges til Omskrivning af Passiva, f. Ex. 

gaae iaht (d. e. tabes) gaae istykker (d. e, 

sonderbrydes) gaae i Frbe, gaae i Forraad- 

nelse, gaae ud (d. e. slukkes). 
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Men ved Siden af denne Form stode vi her, ligesom i det forst omtalte Tilfælde, 

paa Former med k og cj tillagte, i den tydelige Hensigt at danne Causalia eller Factiva. 

Her kan der atter være Sporgsmaal, om k og g blot ere Hærdelser af det beslægtede 

blddere j, hvilket jeg er mest tilboielig til at antage, eller om Oprindelsen paa anden Maade 

bor forklares. ** Jeg vil derfor anfore en Conjectur, som er falden mig ind. Det er i 

Sanskrit ligesom i flere yngre Dialecter Skik at udtrykke det factive Begreb i mangfoldige 

Tilfælde, ved, efter Navnet paa den Gjenstand, den Handling, eller det Product, hvis Frem¬ 

bringelse skal betegnes, at stille Yerbet sy;, kr (Inf. kartum) ^ at gjore, i Hindustani 

gTofx j kanidy i Bengali , kararij af samme Betydning. Dette Ord er i Oldnorsk gaael 

over, under Formen gera. Nu har jeg tænkt mig Muligheden af, at hiin Endelse, ga eller 

ka, kunde være en Forkortelse af dette Verbum, som i deslige Tilfælde udforte samme 

Function i Oldnorsk, som den tilsvarende i hine Sprog. Man sarnmenlige blidkaj, formilde^ 

egentlig gjdre blid^ ryrnka^ f iidvide, blomga, bringe til at blomstre^ friofgaj frugtbar- 

gjbre^ soga^ bdsle^ med snTSK, arUkvy at saare^ af 3^^ ? Saav^ , lagiikr^ 

at gjdre lety af ^ lagu^ lety eller i Bengali: yqrn' , gjanta karariy at gjdre be- 

kjendty cnTn" , karauy at berolige Cholde Styr paa?), , dub karan, 

at dukke 0. s. v. 

Af det Anforte formener jeg, man er berettiget til at slutte, at vort Oldsprog i 

en forhistorisk Tid har vidst med Noiagtighed at skjelne mellem Brugen af de omtalte Siif- 

fixer, der forst kunne ansees at være forvexlede, da Bevidstheden om deres Hensigt be- 

gyndte at tabe sig. Hvilken Function ethvert Suffixum oprindeligen har havt, or vel^u 

vanskeligt, for ikke at sige nmuligt, at afgjore. Men, tor man gjore nogen Slutning derfra, 

at den slorste Masse af Causalia og Factiva ender paa ja^ saa rnaa man antage, at j op- 

rindelig har havt denne Function, og forst lidt efter lidt i enkelte Tilfælde er bleven hærilet 

til g eller k; og at paa den anden Side g oprindelig har tjent til Udtryk for det neutral- 

passive Begreb, undertiden hærdet til k og enkelte Gange blodgjort til j tf. Til hvilken 

Grad af Uklarhed Begreberne i denne Henseende ere sunkne, sees deraf, at Ord som 

* Sml. Suffixet i navigare, faligare, læmgare^ li- 

qvare (af r?f^, th smelte^ o. s, v. 

♦♦ Bopp antager at det causale j kommer af Ver¬ 

bet ^ y ti 6cf/e, at iinske, 

f Dette Ord, sammenlignet med den blodereForm 

rymja, at rydde^ gjdre Plads, viser, hvorledes 

man har benyttet nærbeslægtedc Former til al 

distingvere. 

ff I Zeitschr. f. d. K. d. Morgenl, B. 6. S. 444 

yttrer Prof. Lassen, om to i en oldmedisk Iiid- 

sUrift forekommende Ord: quSija og quSika, at 

det forste er activt og det andet passivt (ex- 

struxi og exstnictum est). 

1 * 
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feekka^ hækka^ Icekka^ stækka^ bruges baade i den neutrale Betydning, at hlive 

blive hdiy lav f stoVy og i den causale, at gjore færre^ lav^ stor. Dette sy¬ 

nes, at være gaaet saaledes til, at fæJijaj (af få~r pauc-i)^ at gjore fæi^t^Cy er hærdet 

til fækka^ ligesaavel som faliga, at blive færreog paa samme Maade det causale hæhja^ 

(af hd = hoch) hauhjan) og det neutrale hahga; det caussale lægja^ C.der ogsaa 

bruges) og det neutrale lagga; det caus. stæhja^ og det neutr. stohga. Ganske i samme 

Tilfælde, som Suffixet j (ja), bruges v (va'), oftest for at betegne Causalia og Facliva, 

sjældnere i neutral Betydning, f. Ex. doggva, vande^ dokkva^ formorhcy folva^ gjore bleg^ 

gotva^ opspore^ hoggva^ hugge^ hrokkva^ forfolge stærkt, klokva, udsige med klagende 

lldsty molva, bryde istykker^ niorvay sammenliæftey roggva^ neddnske Gndernes Vrede^ 

rokkvaj at blive md}‘kt^ skrokva^ opdigte^ slokva^ slnkkcy slongva^ slynge^ stodva^ standse, 

stokkvaj, bestænkey vokva^ vande, * I alle disse Exempler sees Endelsen, ifolge sædvan- 

lig Regel for Omlyden, at have bevirket Overgang fra a til d i foregaaende Stavelse; men 

hvad der har bevirket Valget af v her istedetfor erikkesaa klart Grunden er maa- 

skee at soge i Trang til at distingvere Former, som ellers vare udsatte for at forvexles, 

saasom klokva fra klcekja^ udklække^ roggvaj fra reigja sig_, opfdre sig overmodigeny 

rokkva fra rikja^ regjere o. s. v. f Finder man end ikke i det Sprogforraad, som er os 

levnet, tilstrækkelig Griind til et saadant Valg for hvert Ords Vedkommende, saa maa man 

erindiæ, at Meget er tabt. 

Foruden de anforte Tilfælde forekomme Endelserne ka og ga^ tildeels med For¬ 

dobling af Consonanten, i mangfoldige Verber, som ei henhore under de omtalte Katego¬ 

rier, og angaaende hvilke det vel vil være forgjæves at forsoge paa at opdrage en skarp 

Grændselinie iinellem dem, hvori g eller k ere radicale og dem, hvori de ere Suffixer. 

Om et lignede Suffixum i Prakrit har en ældre indisk Grammatiker, Vararuci, fremsat den 

* 1 Latin svare Endelserne e-o, (eller i-o), og u-o 

(eller v-o) til de her omtalte, f. Ex. de neutrale 

Verba: albeo, arco^ audeo, caleo, f^gio, furio, 

æstuo, fluciuo &c., og de factive og causative: 

augeOf clipeo, doceo, amplio, crucio, haurio, 

arguo, calvo, cernuOy iduo» I samme Forhold 

som liggja til leggja slQnev Jaceo ti\ jacio, 

** I detHindustanske dannes Causalia ved at lægge 

d eller vå til Roden. Garcin de Tassy, Rudi- 

ments de la langue hindoustani. Paris 1829, 4to. 

p 68, Ligesaa i det Bcngalske, hvor dog j 

ofte kommer istedetfor v. Cfr. Carey—Gram. 4 

of the heng. lang. 4th ed. p. 47, ligcsom man 

i Oldn. siger uden Forskjel byggja og byggva, 

bygsle, prongva og prengja, bringe i Trængsel. 

•f* Man finder ellers ogsaa begge Former ved Si¬ 

den af hverandre f. Ex. dokhva og i Pass. dek~ 

jast; hrokkva^ hrehja. 
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Regel, at til de Ord, som i Sanskrit endes paa en Vokal, kan i Prakrit tilfoies ^, gg, 

uden at han tilfoier nogen Forklaring om Hensigten. 

Adskillige af de sidst omtalte Verba saavelsem flere med Endelsen j{a) kunne 

sammenlignes med de sanskr. Denominativa paa j, Thi ligesom i dette Sprog mange 

Verba dannes af Nomina ved at indskyde dette Suffixum foran Flexionsendelserne, saale- 

des ofte ogsaa i Oldnorsk f. Ex. fylhja, stille Hæren i Orden^ af folk^ mylkja^ malke^ 

af miolk^ l^yygjcij) l^yyy^y prengja^ trænge^ af praungr^, &c. Man sammen¬ 

ligne i Sanskrit s lohitdj^ at blive rody af lohitay , suMj\ at 

være glady af , suka^ Glædcy o. s. v. 

Endciseriie ta og da. 

De fleste Verba med disse Suffixer ere denominative, oftest med factiv Betydning, 

saasom bleytaj, blodcy bligday bringe til at skinncy blotay offre til Afgudevy brigda^ for- 

andre. freyda^ skiimmey haustay hostCy o. s. v.; mange paa ta tillige med iterativ Betyd¬ 

ning, saasom dotta^ smaanikke af Sbvnighedy dratta^ gaae med smaae Skridt^ garta, 

gaae ofte forgjæveSy glymtay bt^ydes ideligy o. s. v. C^fr* lat. freqvent. paa to'). 

Grændsen mellem det radicale og det servile d eller ty er her ligesaa vanskelig at 

opdrage, som for de fornævnte Endelsers Vedkommende. At Endelserne ere servile i ad¬ 

skillige Ord, hvori de ved forste Oiekast synes radicale, formener jeg fremgaaer af Sam¬ 

menligning med Sanskrit, f. Ex. 3^^ l^jdy nominari =: hei-tay ff, r*, ruderCy mngire 

=:ry-tayf^ , Ih adhærerc =ri~day pluy natare,^=llid~tay^, kr spargerey^=^hrei- 

, sdhjtolerareySustmere^^=:sæ'-tay'^ , kaUj lucerey kyn-da^ tændeyO.s.Y.^-^^ 

Burnouf har opdaget, at paa lignende Maade, sættes i Zend d'i Enden af Verbal- 

roddcr, som i Sanskrit ende paa en Vocal, men gjor ingen Bemærkning om, hvad Virkning 

dette Tillæg kan tilskrives, f 

Saafremt den af Haughton fremsatte, ovenfor (S. 2) omtalte, Forklaring af Passi¬ 

vets Oprindelse ved Tilsætning af Verbet, at gaac^ er rigtig, hvorimod jeg intet veed at ind- 

vende, turde Endelsen da og ta i saadanne Tilfælde, hvor Dentalen ei medbringes fra det 

♦ Lasscn, Instit. 1. Pracrit. p. 356—58, antager, at 

det er et Udtryk af det sanskritiske Precativ og 

Potcntialis. 

** Hvor i bcslægtede Dialectcr samme Verbum har 

forskjelligeEndeconsonanter, bor disse formeeiU- 

ligen ei ansees for radicale, men for servile, f. 

Ex. got. skavjan == oldnorsk skoda, skite, sce. 

■f Jourii. Asiat. IV. S. T. VII. p. 32. 
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Nomen, hvorafDenominativet dannes, have sin Oprindelse af ^ da^ at sætte, eller af el 

Verbum analogt med det hindustanske , de(nd), at give, at lade, hvilket i delte 

Sprog jævnligen bruges som Hjælpeverbuin. 

Endelsen na. 

Denne har været i stadigtBrug til Dannelsen af Inchoativer, f. Ex. batna, hlivc 

bedre, hldna^ blive blaae, bleikna, blegne &c.; men synes at hore til Sprogformer opkom- 

ne efter Folkets Afsondring fra Urstammen, da Spor til lignende Suffix neppe er at opdage 

i Sanskrit. Man kan maaske tænke sig den opkommen ved Agglutination af Verbet nd, 

at naae^ at komme nær tiU f 

Foruden Inchoativerne gives der mange Verba, med samme Endelse na, men disse 

ere denominative, der medbringe Suffixet fra vedkommende Nomen, f. Ex. gamna, gavne, 

af gamn, greina, adskille, af grein, jafna, jævne, af jafn, jarna, beslaae med Jern, af 

jarn, o. s. v. 

Endelserne la og ra. 

De liqvide Bogstavers BeskafFenhed opfordrer ligesom til at blive briigte som Be- 

tegnere af det Continualiv iterative. Dette er derfor det ene Bibegreb, somhineEn¬ 

delser bibringe Verbet. Men foruden dette, og ofte i Forbindelse dermed, betegnes der¬ 

ved ogsaa det Deminutive og Debilitative d. e. det Svage, det Langsomme, det 

Smaalige. Exempler være: 

a. paa Iterativa: bidla, beile, brutla, bytte ideligen, dextra, opvarte omhyggeligen, 

getrast, gjfctte omkap^ glitra, give Gjenskin, glora, glimte, goltra, gaae frem og 

tilbage, hnudla, valke, o. s. v. 

I). paa Continuativa Cuden fremtrædende Iterativbegreb), 1. Tid: drolla, ndle, 

fostra, opfostre, hlera, lytte, hvila, hvile, kura, ligge i Roe, molla, hænge ved 

Arbeidet, skolla, være tilsyne, slora, opholde sig uden Nodvendighed, tora. 

* nå er Infinitivendelse. Sml. endvidere: vendo, 

xtenundo, pessundo, perdo, fleclo, lacto dtc. 

** Garcin de Tassy, Rudimens de la langue hin- 

douslani, p. 70. 

•}• Noget Slægtskab med 9de Verbalclasse i San¬ 

skrit, der fdier ni og nd til Roden, finder neppe 

Sted, da dermed ei forenes nogen inclioativ Be¬ 

tydning. Snarere turde Endelsen ania i Part. 

fut. pass. kunne sammenlignes. 



7 

hendrage Livet t Elendtghed, ^ 2. Lyd: brumla^ brumme^ buldra^ pluddi^e^ bmnla^ 

(five Gjenlyd^ fleipra^ udblabrøy gala, gaula, brble^ geila, skralde, gola, tude^ 

hiala, phiddre, kringla, klimpre^ o. s. v. 

c. paa Deminutiva og Debilitativa: 1. Qvantitet: forla, formmdskes^ hnupla, 

smansijælc^ hragla, smaaregne^ hræla, hevæge sig lidt, mingra, dryppe lidet^ okra, 

forbge lidt efter lidt, Ugla, give lidt og tidt, f 2. Qvalitet: flatla, gjdre noget 

hagvendt, fitla, rore lidt med Fingrene, flyra, smigre, glopra, tabe ved Uagt~ 

somhed, gcela, smigre^ hnidra, soge at formindske Ens Ære, hygla, behandle 

kjælent, o. s. v, 

Suffixet ra eller la tor maaskee antages at være et Hjælpeverbum, der ersaminen- 

smeltet med Roden, ligesom vi i det Hindustanske finde det tilsvarende 

der som Hjælpeverbum bruges til at danne Verba continuativa. ff 

Endelscrne pa og f a. 

De Verber, hvis Rod ender paa en Diphthong eller d i Sanskrit, danne Causativet 

ved at indskyde Bogstavet p foran den sædvanlige Causativendelse aj f. Ex. af ^ , sta, at 

staae, dannes , stdpaj. Jeg formener i vort Oldsprog at have bemærket Spor af 

et lignende Suffixum i omtrent samme Hensigt. Sporene ere imidlertid faa og ikke ret 

tydelige. Jeg vil alligevel fremsætte dem til Bedommelse. 

Sanskrit. Oldnorsk: 

j si, to make thin or small, to ivhet, slipa, fortynde gjdre smal, skarp, slibe^ 

to sharpen 

, gf Cu^ider Flex. gil)y to sivallotv 

,cal, to tremhle 

still, to fatten, to become big or 

biilky 

5T sm, to drop, to floiv, 551^, srava, 

oozing, dripping 

gleipa, sluge i sig, faae ncdsvælget^ 

skelfa, indjage Frygt^ 

stdlpast, modnes^ 

hraufa, at skille ad, gjennembore, vel 

egentlig at bringe til at fly de ^ thi 

^ Cfr. lat. vibrare, fragrare (qT^T , paraga, the 

pollen or farina of flowers, fragrant powder), 

verherare, llagi'cire, ^c. 

** Cfr. latrare. 

*{• \Gvhei ælla, at mene, holde for, foresættc sig, 

synes at være et Debilitativ af akta, for aktla, 

ligesom okra af auka, hragla af hregg, Pladsregn. 

ff Garcin de Tassy — I. c. p. 70. 
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Sanskrit: 

^, rUy to sound 

3J7, aray sxvifty speedy 

33^, karay hoty cruel^ liarshy sharp 

fer , sviy to movCy to go 

(Thema dvar^ to bend 

drhy to groiv^ to mcrease 

j napy to be ashamed 

rlrTT , gala^ n, tvater 

SSTT , srdy ell. ^ , sraiy to boily tosiveaty cati- 

saU srdpajatiy to heaty to 

' Oldnorsk: 

hraufay som Subst. er Aahningen i 

etSaavy livorigjennemEdderet udflyder; 

hropay raabey raupUj broiitey prale ^ 

dry hurtigy hvoraf drfay tilskynde'^ 

harpay give Irettesættelse^ skerpa, gjdre 

skarpe karpay knurre imod^ 

svipay fremskynde^ 

hverfay dreie om^ 

prifasty trives^ 

sneip ay gjdre skamfuld^ 

skolpay skylle^ 

skreyfUy opstahle noget for at det kan 

tdrrcs. ^ 

cause to siveat. 

Paa lignende Maade af hdy hdi—hefia hæve^ gldmay Hvidhed — glampay skinney 

handy Haand — hampa (for liandpa) kaste mellem Hændeme^ heilly heely frisk — 

hjdlpOy hjælpe^ kollry Spids — hilpay rage frem^ mundy 3lund — tnumpay taqe i 

Munden^ sniory Snee — snyfay snee. 

Man vil see, al jeg" ikke har indskrænket mig til Rodder, som ende paa en Vocal, 

men ogsaa medtaget nogle, der ende paa en Halvvocal, f ry j (der ofte substitueres for 

g^. Det faaer beroe paa fremtidige yderligere Undersogelser, hvorvidt de her nævnte 

Verbalstammers Oprindelse er rigtigen angivet. 

Det q* **, py der saaledes bruges som Suffix i Sanskrit, er sandsynligviis Verbet 3^1^, 

dpy to obtaiUy to gainy der tjener som Hjælpeverbum; thi saaledes bruges i det Bengalske 

og Hindustanske det tilsvarende Verbum, b. ^ pd fder substitueres for dp')y h. qi^n, 

pd - nd som Hjælpeverber, for i Forening med andre deels at betegne en Tilladelse 

deels en Tvang til noget. Og, ligesom man i Bengalsk siger; , se dekite 

pdilOy saaledes paa Norsk ordret: hanpksee^ som iHindustan. PrPTT? nikdlne pdnd, 

paa Norsk: faae til at gaae ud (faae paa Dor). 

* Sml. Skreidy Torfisk. 

** Sml. Carey, gramm. of the heng. langu. 4th ed. 

p. 47. Garcin de Tassy, Rudiments de la langue 

hindoustani, p. 70. 
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Det forekommer mig derfor rimeligt, at flere oldnorske Verbalstammer paa f a og 

pa ere dannede ved Sainmensætning med Verbet fd^ der i Form og Betydning svarer til 

de nysnævnte indiske. 

Endelsen sa. 

Nogle Verba med denne Endelse betegne Freqventativa; f. Ex. hifsa^ at ryste, 

skumple^ bofsa, at hjæffcy dvalsa, at nble^ flaksast, svæve i Luften^ glyssa, at gnistre^ 

glosa, at polere^ giissa, snaddre, jatsa, hifalde gjentagne Gange^ o. s. v. Her tor Bi¬ 

betydningen have sin Oprindelse af et Hjælpeverbum, svarende til Sanskrit ^ , is,atgjdrc 

noget ofte; andre deriinod betegne Desiderativa, hvilke ogsaa i Sanskrit have deres 

Kjendemærke i Sulfixet s. Denne Betydning ligger aabenbare i Ord, som heilsa, (dnske 

Hcldjy hilse frjalsa, [daske frij. frelse^ blessa ffor blidsa, dnske Giiderncs Blidhed^y 

velsigne^ glepsa, med Begjærligfied at snappe eftei' noget med 3funden^ hrammsa, rive 

til sig med Begjærlighed^ hrifsa, id,; solsa, slitge med Begjærlighed. Den freqventative 

Betydning udgaaer derhos med Lethed fra den desiderative. Det er mærkeligt, at dette 

Sulfix i Oldnorsk fornemmelig synes at have været briigt til at betegne Lyst eller Iver for 

noget Uædelt. Exempler være, foruden de fleste anfdrte, flanksast, vise Ejærtegn paa 

en nwsvis 3Iaade; flytsa, skoggerlee; glensa^ skjemte paa en letfcerdig 3Iaade; Iweptsa, 

anfalde med Skjeldsord^ kafsast, opirre Ecn-^ kallsa, bespotte; peksa, kives; reiksa, 

komme stolt anstigende; snefsa, behandle med Foragt; sloltsa, være stolt af; strunsa, 

bedrage; tafsa, pludre; o. s. v. 

Fordobling af Endeconsonantent 

Sproget har mange Verber, hvori Endeconsonanten er fordoblet, som oftest ved 
V 

Assimilation enten af et Suffixum med den foregaaende Rodeonsonant eller af denne med 

♦ Skulde de lat. Verba: crispo^ culpo, og flere 

kunne forklares paa lignende Maade? Det fOr- 

ste synes beslægtet med krusa, det andet med 

skullda. 

I Sanskrit dannes Desiderativerne i Rearelen 

ved at sætte Stavelsen til Roden; 

denne Stavelse synes at have sin Oprindelse af 

Verbet , %s fpræs. > iccatt)^ at 

dnske. Sandsynligheden heraf bestyrkes ved at 

see hen til det Bengalskc og llindustanske, som 

danne sine Desiderativer ved at sætte det til¬ 

svarende Verbum EfT ? cd, cdhflå at dnske, 

efter ethvert andet Verbum’s Particip, uden 

Sammensmeltning. 

2 
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hiint. For her i ethvert Tilfælde at kunne bestemme Fordoblingens Aarsag, maatte man 

kjende hvert Ords ældre simplere Form, Jeg vil her fremstille de Tilfælde, som jeg ved 

Sammenligninger med Sanskrit har bemærket: 

1. Suffixerne j eller k, kunne assimileres med Rodconsonanten, f. Ex. blossa, at 

blusse^ synes at staae for hlosja^ ligesom det tilsvarende , pluå, under Flexionen, som 

horende til 4de Classe, anlager Formen plusj; dimma^ morknes^ for dimja eller dimga, 

som Passivform af en Rod med eet svarende til , temay damp^ dubba, slaae, for 

dubja, = tuB, to hurt, af 4de Classe, under Flex. tu6j; firra, fjerne, for firja, 

Causativ af firr = , para, removed, distant^ fyllet, fylde, for fylja = pur, 

to fill, 4de Classe, purj; grubba, at sammeiiroVe, for grubja, sml. grir , ksuB, 4de 

Classe, kåuBj, to be agitated^ knippa, stddc til, for hnipja = rfiT , ^ttB, 4de Classe, 

naBj, ferire, lædere*, kyssa, kysse, for kysja =■ , kus, 4de Classe, kusj, baiser 

(Eichhoffj ^ 0. s. v. * Paa denne Maade synes Fordoblingen i Verba denominativa med 

factiv Betydning ikke sjelden at kunne forklares, f. Ex. ginna, forlokke, af gan; hugga, 

troste, af hugr; o. s. v. De fleste saadanne have imidlertid allerede Fordoblingen i 

Nominet; men, at Præsens i deslige Denominativa jævnligen ender paa i, turde være en 

Virkning af del her omtalte Suffixum. Saaledes bretti, bryddi, dimmir, fennir, firri, flenni, 

fylli 0. s V. 

2. Rodens Endeconsonant assimileres med Suflixerne k, l, n og t, f. Ex. r^VT, 

loBaj CCaus. af r?riT , InB, attraae) = lokka, lokke; , pat = falla, falde; 

kot, toseekor tnqvire == kanna, lede ndie, randsage fl{ttigt]q^ , klad = kalla, kalde. 

Denominativa. 

Foruden de Overeensstemmelser i Dannelsen af Denominaliver, der ovenfor CS. 5.6.) 

ere omtalte, have Sprogene ogsaa den Maade tilfælleds, at Verber kunne dannes af Nominer, 

ved at foie Flexionsendelserne umiddelbart til Nominets Stamme, f. Ex. i Sanskrit , 

galBate, han er overmodig, af , galBa, overmodig; , kodhte, han vedder, af 

, hoda, Feddemaalsindsats; , Brsati, han blivev voldsom, ni y Brsa, 

voldsom, 0. s. V.; i Oldn. birta, at bekjendtgjbre, af bjartr, klar, bleyta, bidde, ni blautr, 

blod, blæda, bidde, af blod, brydda, forsyne med Spids, af broddr, o. s. v. 

* I Prakrit assimileres ligeledes Jf , i Verba af 

4de Classe j med den foregaaende Consonant. 

Lassen, I. c. p, 342. Endvidere i Passiv, ib. p. 359. 

Ligesaa i Pali; Burnouf & Lassen Essai, p. 124. 
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Oversigt. 

Naar vi med eet Blik overskue de forskjellige Verbalstammer i begge Sprog, bliver 

Slægtskabet end tydeligere; vi ville i denne Hensigt opstillede forskjellige Suffixers fælleds 

Brug i begge. 

Sanskrit. Oldnorsk. 

Passiva og mange 

Verba neutra paa j 

Causalia og Factiva i Almindelighed j 

i enkelte Tilfælde p 

Desiderativa s 

Denominativa; 1. ved SufFix j 

tildeels j (eller g eller 

i Almindelighed j (Do), 

sandsynligviis p. 

tildeels s. 

2. ved blotte Flexionsendelser i begge Sprog. 

Det er interessant at bemærke, at i de yngre indiske Dialecter vise sig samme 

Phænomner med Hensyn til Aftagelsen af de særegne Yerbalstammers Dannelse, som i 

Oldnorsk. Ligesom i dette Causativet bedst har vedligeholdt sig, saaledes ogsaa i Prakrit, 

hvor derhos Suffixet j i Passivet ogsaa undertiden hærdes til g Af Desiderativa findes 

i Prakrit kun svage Spor'*'^^. Til det sanskritiske Intensivum findes i de yngre indiske 

Dialecter ligesaalidt Spor, som i det Oldnorske. 

CONJUGATIONER. 

Ved Sammenligning mellem Conjugationerne i de to Sprog, synes ved fdrste Oiekast 

ingen Lighed at finde Sted; men dette kommer af, at Grammatikerne vælge en forskjellig 

Inddelingsgrund. Forsoger man at anvende samme Inddelingsgrund, vil Ligheden ogsaa 

her blive klar. Man inddeler i Oldnorsk Verberne med Hensyn til Flexion i to Hoved- 

classer, hvoraf den fdrste (den saakaldle stærke) har sit væsentlige Særkjende i Vocal- 

forandring i Stammens Indre, hvorved Præt. (Imperf), det eneste Tempus foruden Præsens, 

for hvilket Sproget har en egen Form, spiller Hovedrollen. Denne Classe deler man igjen 

* Lassen, Inst. I. pr. p. 360. ** Ib. p. 367. 

2* 
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i 7 Conjugationer efter de forskjellige Vocalovergange; og til disse Conjugationer henhore 

i Regelen alle Yerba primitiva. 

Anvender man samme Inddelingsgrund i Sanskrit, saa vil man see, at Verba primi¬ 

tiva der ogsaa i Regelen danne deres Præl. (PerfO, hvilket svarer til Præt. Imperfeclum i 

Oldnorsk, ved Vocalforandringer, som for en meget stor Deel svare til de oldnorske, hvilket 

nedenfor under Tempora bliver nærmere paaviist. 

Den anden Classe af Verba i Oldnorsk bestaaer af de deriverede, hvilke ikke danne 

Imperf. ved Vocalforandring, men ved ydre Tilsætning (eller Omskrivning). Det samme er 

Tilfældet med de deriverede Verber i Sanskrit. Saavel Causalia og Desiderativa som 

Denominativa omskrive Perfectiim. 

GENERA. 

De saakaldte Verbalgenera, Activ, Passiv og Medium, have i Sanskrit, som i 

Græsk, egne Former. De sildigere afledede Sprog lægge derimod en Tendents for Dagen 

til at opgive Pass. og Med. som egne Former og at erstatte dem ved Omskrivninger. 

Sanskritsproget selv synes at indeholde en Tendents til at opgive Medium, da Brugen 

deraf er noget uregeimæssig. Wilson siger derom p. 114 i sin Grammatik: „In ordinary 

usage however, the distinction of import is little observed, and some verbs are conjugaled 

in one voice, some in the other, and some in both, v^ithout much attention being paid to 

their signification or relations.^ I Prakrit forekommer af Pass. kun Præs. og Imperat. 

samt Participier, i Pali viser det sig stærkt i Aftagende, i Bengalsk og Hindustansk om¬ 

skrives det stedse, i Gotisk har det blot Præsens Ind. og Conj. Af Medium forekomme 

i Prakrit og Gotisk ringe Spor, medens det af Pali, Beng. og Hind. er aldeles forsvundet. 

I Oldnorsk kjendes intet Spor af Medium,* som særegen Verbalform. 

* En Deel Verba forene under samme Form activ 

og neutral Betydning. Heri turdc ligge Spor 

til et tabt Medium, der maaskee oprindelig ved 

særegne Flcxionsendelser kan i Oldnorsk som i 

Sanskrit have adskilt sig fra Activ. Saaledes 

heita, at hede og at kalde; nagga, at guide 

og at kives; strjukay at flygte, og at klappe^ 

strgge; vega,veje, (neutr.) og svinge et Svcerd; 

vikja, vige og fore iilside; gista, at være Gjæst^ 

og at modtage en Gjæst; sjoda, koge (act, og 

neutr.); hvolfa, hvælve, vælte (act. og neutr.), 

0. m. fl. 

V « 
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En ældre Passivform synes derimod, som ovenfor (S. 2) bemærket, at have 

været dannet paa samme Maade som i Sanskrit, kun med Forandring af j til g eller k. 

Til de der anforte Exempler kunne endnu foies: hdrga^ blive haaret^ harkaj, blive haardy 

hrokkOy bevæges, ofga^ forandres. Da nu derhos, ved Sammenstod af to Consonanter i 

Enden af Stammen, Assimilation er meget hyppig (S. 10) er det ikke usandsynligt, at Stammer, 

som med en Dobbeltconsonant i Enden forene passiv Betydning, skylde Passivsulfixets 

Assimilation med Rodconsonanten deres Oprindelse.Man betragte f. Ex. folgende Ord: 

bullay sydcy være i Kog^ kogesy maaskee for bulga. 

dinimay morknes^ — dimga, 

linnay endes — linga, 

mokkay blive skimlet, — mokga. 

renna, smeltes, for renga; medens renna, smelte, synes at staae for det causative 

renja. 

rilla, rave, vakle — rilga; medens rilla, vælte, omkaste, synes at staae for det 

causative rilja. 

sleppa, slippe (neutr. elabi) — slepga, medens sleppa (dieX. missum facere)fors?ejya. 

smækka, formindskes ~ smdga eller smahga, 

stugga, ækles ved — stug - ga. 

svella, svulme — svelga. 

Den oldnorske Form for Reflexiv og Passiv med Suffixel sk, (af Pron. sik') senere 

st, der i vort nuværende Sprog er forkortet til s, kjendesei i Sanskrit eller nogen bekjendt 

indisk Dialect, men er dannet paa europæisk Grund, ligesom den tilsvarende Maade at ud- 

trykke Reflexivet og Passivet i de dvrige europæiske Sprog af samme Æt. 

MODI. 

Udenfor Indicativ har Sanskrit fire Modi: Potentialis, Imperativ, Precativ og Condi- 

tionalis, samt i den ældste Literatur CVedåerne) Spor af Conjunctiv. Ingen af de beslæg- 

* I Prakrit findes en Deel Exempler paa, atPas- 

sivsuflixet q*, j, assimileres med fore^. Con- 

sonaiit, (Lassen 1. c. p. 358), saasom , 

gammadi for gamjadi, i “OUCCadi lor 

vucjadL 
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tede Sprogi, med Undtagelse maaskee af Zend har særegne Former for alle disse Modi. 

Imperativ findes i alle, Potential i Pali, Spor af Precativ i Prakrit og Hindustansk. 

Conjunctiv. I Oldnorsk og Gotisk er Conjunctiv indtraadt omtrent i samme 

Functioner, som Potent. Precal. og Condition. have i Sanskrit; og ligesom ir, i, ^, h 

n, er et væsentligt Kjendelillæg i disse Former i Sanskrit saaledes ogsaa i Conj. i 

Oldnorsk. Man sammenligne: ^ dSotsjam, Condit, af ^ , hud'y indsee^ 5 

bodejam^Volent^^Kjjyw^, budjdsam, Precat. af samme, — med Præs. Conj. af fara^ at 

reise: fara^ farir^ farij farim, faritj fari^ eller Imperf. Conj. af binda, at binde: bynda, 

byyidir, byndi, byndim, byndit, byndi. 

Imperativ. 

Dette dannes deels af den rene 

Oldnorsk. 

Rod: Imp. 

far, Qr^^se') far 

grip Qjribe^ grip 

bug (bbie) bug 

gif (give) gef 

skut (skyde) f skjot 

deels af vocalforandrede Cgunerede) Rod f. Ex. 

Sanskrit. 

Rod: Imp, 

, kram, (gaae) krama (2 Pers. Sing.). 

3177 ) ttt (vanke om) ata, 

5^, Cmisunde)y irsja, 

, luS, Cattraae)^ luBja, 

, sid, (styre) sedja, 

, svid, (svede), svedja, 

oka, 

, krus, (raabe)^ kroia. 

Infinitiv. 

Infinitivendelsen i Sanskrit, turn Cegentlig, ligesom det latinske Supinum, Accusativ 

af et Nom. paa tm) gjenfmdes i Pali og Prakrit; det sidste har dog i mange Tilfælde sat 

* Bopp erklærer i sin Vergl, Gramm. S. 620-21, 

at Zeni har de samme Modi, men tilfoier dog, 

at han dengang endnu ikke havde fundet Exem- 

pel paa Conditionalis, 

I Græsk og Latin spores ogsaa i Conjunct. og 

Optat. en mærkelig Tendents mod Lyden af t og e. 

^ Rask har i sin Udgave af B. Haldorsens Lexi- 

con opfort Præs. Ind. som Rod; jeg antager 

derimod, med Munch og Unger, at alle Ver- 

balstammer bor fores tilbage til Rodder med en 

af de tre Hovedvocaler <1, i eller «. 

-I 



dum istedel, (ligesom det Persiske bruger ten og den ved Siden af hinanden), ja udelader 

endog undertiden t eller dj hvorved Overgang skeer til den bengalske Form paa on^ au^ 

der ogsaa bruges i det Gotiske. Det Oldnorske har kastet Nasalen bort og Infinitiv en¬ 

des her blot paa a. De Infinitiver synes at minde om Inf. Yocal i Sanskrit, lige¬ 

som de ligeledes af samme Verber forekommende Infinitivformer skyldu og mundu, tillige 

ved Dentalen nærme sig stærkt til Inf. i Prakrit. 

Desuden er ved Infinitivets Dannelse at mærke, at i Oldnorsk nogle danne det af 

den uforandrede Rod, medens andre forst gunere den (d. e. forandre Rodvocalen ved et 

foran tilsat a, der tildeels smelter sammen med den), hvilket sidste i Sanskrit er Regel, f. Ex. 

Oldnorsk: Sanskrit: 

bak — bakUj hage 

stig — stiga, stige 

bug — bugUj bote 

lid — leida, lede 

bud ~ bjodaj byde 

, pac — paktum, koge, 

, dtpj — dipitum, skinne^ 

, kunt" — kuntitum^ lidcy 

vid — tettum, vide^ 

^ y is — estum, bnskey 

y, Æm ” dbtum eller davitum^ bevæge^ 

qy , jwd" — joddum^ kjæmpe. 

Participia. 

Sanskritsprogels Rigdom af Participia er i de yngre Sprog betydeligen indsvundel. 

I Oldnorsk forekomme saaledes blot Præs, Part. Act. og Præt. Part. Pass., medens derhos 

nogle Adjectivformer tyde paa oprindelig participial Brug. 

Part. Præs. Act. Heri vise flere Sprog af denne Æt en paafaldende Lighed. 

Sanskrit-Endelsen snr, der viser sig at være en Contraction for hvilken 

Form kommer tilbage under Flexionen, forekommer i Prakrit deels uforandret, oftest i den 

længere Form, deels med forsvaget Dental, anda fæm. andl Den oldnorske Endelse — 

ande, sees saaledes at slutte sig meget nær til Prakrit, ligesom ogsaa Brugen af dette 

• Blandt de Exempler, som Lassen, Inst. 1. pracr. 

p. 362, anforer, ere tilfældigviis , 

mantajandi, i Form og Betydning overeensstem- 

mende med mentandi, undervisende^ raadendcy 

og rJrtsPxft 9 = luggvandi, seende 

fprov. gloende)* 

** Kun eet eneste Exempel paa den forkortede 

Form har jeg i Oldnorsk stodt paa, nemlig 

géradr (drykkr) potus s, ligvor^ adkuc fermen- 

tans, gjærende. Saaledes forklarer Haldorscn 

det, og gåradr, synes aitsaa at være det sam¬ 

me som gérandi* 
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Particip i disse to Sprog* har den mærkelige Overeensstemmelse, at i samme Form forene 

sig baade det active og passive Begreb. Ligesom ct^ht^xT, puigganta^ bet. detiy der dyr- 

keSy eereSy saaledes upphaldandi^ den^ som holdes i F^eiret, * 

Endelsen mn' ? i Præs. Part. Medii, synes ikke at have været ganske iibe- 

kjendt for vore Fædre. Yel kan jeg ikke paavise mere end eet Exempel paa en lignende 

Form; men flere tor opdages, naar Opmærksomheden derfor forst er vakt.’®^'**’ Ordet, dyl~ 

mimiy (som soger Skjul^ vil være ubemærket)^ af dylja^ at skjule^ har en saa bestemt 

medial Betydning, at man neppe kan betvivle, at Endelsen, miUj har samme Oprindelse 

som mana i ^hvivi' , holamdna^ af samme Betydning, Part. Præs. Med. af ^ , hulj 

nt skjule. 

Part. Præt, Passiv i. Ogsaa her er Ligheden stor. KJendebogstavet er i Oldnorsk 

som i Sanskrit t (dj f eller der forbindes 

devocalen i Celler a), f. Ex. 

1) med Bogstavet t eller 6 

a} umiddelbart: 

Sanskrit: 

Bukta af tT!T , Bug, at bruqe 

rTTVjT laBda af laB^ at erholde 

, jdta af tu , //««e 

b) med Bindevocal; 

crfHd > patita, af ^ pat, falde 

^X7T^,kusita,nf^^ ^kus,favne,kysse 

med Roden enten umiddelbart eller ved Bin- 

Oldnorsk: 

huldr af hylja, at skjule, 

hygdr af byggja, nt bygge, 

mæltr, af mæla, at tale, 

validr — velja, at vælge, 

tamidr — temja, at tæmme. 

* Det er interessant at bemærke, at det Oldn. 

Præs. Part. forener Betydningerne af Præs. Part. 

Act. og Fut. Part. Pass., og saaledes ligesom 

antyder Slægtskabet mellem de latinske Former 

paa - (ant - s) og-andus. Saaledes 

di baade dicens og dicendiis f. Ex. alt er 
o 

segjanda sinuni mnum^ omnia amicis dicenda 

sunt; eigi er fad hnianda, illi fides non Aa- 

benda est. 

** Ogsaa i Prakrit er denne Form bleven meget 

sjelden. „Forma iTl^T , (man) rarissime legitur. 

Lassen 1. c. p, 362. 

•j- I Sanskrit er t det normale, der undertiden 

gaaer over til i Oldn. er d det normale, 

der undertiden gaae over til t. I Prakrit gaaer 

t, naar det folger umiddelbart efter en Yocal, 

enten over til d, eller falder bort, f. Ex. i 

kaa for , hrta, gjort, Ogsaa i nyere norske 

Almuesdialecter falder dette t ofte bort f. Ex. 

fitirc for haaret, mala for malet, kasta for 

kastet, ganske som i Hindustansk, hvor f. Ex. 

sTrrTT , gald svarer til Sanskrit 

lita, hrændt, af , golnd = ? 

gval; j gåga til rTUrfeT» gdgarita, 
vaagen, o. s. v. 



Grændsen mellem de- Ord, som bruge Bindevocal og dem, som ikke bruge den, er 

ikke i noget af Sprogene skarpt betegnet, men der forekommer i begge adskillige, hvori 

snart saadan Vocal bruges, snart udelades, f. Ex. , sakita eller ^ iakta, af 

, sak^ at formaae^ , klisita eller , klisfa af , klis^ at plaae^ 

pavita, eller qvf, puta^ af cr, pu, at rense^ og i Oldnorsk: vakidr og vaktr af vekja^ at 

vækhe^ hulidr og kuldr af hytja^ at skjule^ pddr og pegidr af piggja^ at modtagey o. s. v. 

2) ved Bogslavet n. 

Sanskrit: Oldnorsk: 

vigna af forvirre^ drepinn af drepa^ at dræbe, 
H ^ 

, f*ngna — ^ , rug, at bryde. gefinn — gefa^ at give. 

I Sanskrit bruges her ingen Bindevocal, og i Oldnorsk falder den under Flexionen 

bort i flere Casiis f. Ex. Dat. Sing. gefni^ Gen. Pliir. gefna. 

Valget mellem Brugen af t (d) og n afhænger i Sanskrit af Bodens Endelse, i det 

hiint er det almindelige Suffix, medens n i Regelen kun bruges i Verba, hvis Rod ender 

paa g, c g^ dy jy r og n?. I Oldnorsk bruges n i den forste Conjugation o: de Verba, 

som danne Modi og Tempora ved Vocalforandring, t i den anden Conjugation o: de Verba, 

som danne Modi eg Tempora ved Suffixer. Grændsen er imidlertid ikke i noget af Spro¬ 

gene skarp; men de have begge flere Verber, som vilkaarligen danne Part. Præt. Pass. 

enten med t eller Uy f. Ex.: 

Sanskrit: 

grdtay eller grdnay af 

at lugte-^ 

, mtay eller , vdnay af sg, vd. 

at blæsCy 

ditay eller dmay af diy 

at ddelægge^ 

^ svedita eller , svinnay af 

, svidy at svede; 

Oldnorsk: 

ludr og luinny af lyjay at gjdre træt^ 

mldr eller valinn af veljay at vælge:^ 

vaktr eller mkinny af vekjay at vække^ 

kudr ell. kunnry af kunna, kjende. 

Rodvocalen bliver i begge Sprog deels uforandret, deels forandret. I Oldnorsk 

bliver saaledes a enten a eller e eller o eller i bliver ei; u bliver o; det lange d 

* Denne Form med Bindevocalen i forekommer 

ofte i meget gamle Haandskrifter, hvorimod den 

senere forsvinder. Munch & Unger: Norrona- 

sprogets Grammatik S. 29 

Foran h og g bliver a til c som ekinn af aka, 

at /f/ore, dreginn af draga, at drage; men 

Overgangen er her ofte motivcret af den sær¬ 

egne Udtalc af k og g, og uafhængig af Mo- 
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bliver oftest uforandret, i forkortet til i, og u bliver o; va bliver deels staaehde^ deels til 

o; vi oftest staaende, enkelt Gang til u. I Sanskrit bliver a enten a eller d; i bliver e 

eller i; u bliver o eller u; de lange Vocaler oftest uforandrede; va bliver deels staaende, 

deels til u; vi oftest staaende, enkelt Gang til f. Ex.: 

Oldnorsk: 

Rod. Part. Præt, 

gal Qsynge) galim 

kvad Qale) kvedinn 

slap (slippe) sloppinn 

band (binde) bundinn 

lik (lege) leikinn 

bug (bdi^) boginn 

gråt (græde') gråtinn 

bit (bide) bitinn 

lut (hælde forover) lotinn 

vaf (væve') ofinn 

svalt (hungre') soltinn 

hvarf (dreie) horfmn 

vax (voxe) vaxinn 

vind (dreie) undinn 

vik (vige) vikinn 

daldannelsen. Cfr. Munch’s og Ungers Gram- 

matik S. 25, Anm, 

* Biandt de ikke faa Egenheder, som have ved- 

ligeholdt sig i vore Almuesdialecter, uden at 

Sanskrit: 

, mrt, maale P. P. P. fricT , mitay 

TT j pd, drikke ■— cftcT > ptta, 

^ j dd) — f%7r j kiia, 

, Std, staae, — f^^TcT » 

Det sidste Excmpel er især mærkeligt ved 

saavel Formens som Betydningens Lighed i begge 

Sanskrit: 

Rod. Part. Præt. 

^ , sak (formaae) sakta^ 

, manf (kjærne) manfita^ 

3 sid (fuldende) sedita^ 

f|pT , ksip (kaste) ksipta, 

5 djut (skinne) djotita, 

ST^T , gup (bevare) gupta^ 

Zj, dd (give) ddta^ 

, dauk (gaae) daukita, 

i (stænke) sikita, 

, cur (brænde) curna^ 

, pu (rense) puta eller pavita, 

vap (væve) upta, 

, svapj (sove) supta, 

^, hve (kalde) huta^ 

efin' , (kue) vasita^ 

svi (svulme) suna eller savita^ 

, vid (vinde) vinna. ^ 

kunne paavises i vort Oldsprogs Literatur, for¬ 

tjener her at omtales Overgangen af det lange 

å eller aa til i eller i, i Part. Præt. Passiv i 

adskillige Verba, som ende paa hiin Vocal f. Ex. ; 

bergenske Ahnuedialecter: 

slaa, slaae P. P. P. sligje, 

flaa, flaae — fligje, 

Ima, vaske —• 

standa, (staa) staae — slide. 

Sprog, uagtet vor Oldliteratur blot kjender For¬ 

men staåinn. 
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Hvad Betydningen af denne Form angaaer, da er den i begge Sprog ikke udeluk- 

kende passiv, men den dannes ogsaa af Verba neutra f. Ex.: rtK, Qgaaet') af ypr ^ 

gamp at gaasp komme^ genginriy af ganga^ at gaae^ ordinn af verduy at hllvcp samt fore¬ 

kommer i begge Sprog ogsaa i præsentisk Betydning, f. Ex., , stitay staaendcp 

, sakta^ formaaende:, vakinrip vaagcn, soltinn^ hungrende, Der ere Ord, som bruge 

Formen i begge Betydninger f. Ex. , svinna == svedende og svedtp ligesom vi sige: 

y^han er svedt^ o: svedende^ eller han sveder, 1 Persisk har dernæst den tilsvarende Form frem¬ 

deles baade activ og passivBetydning; saaledes er n —^^kerdeh, baade den, som har gjort 

detp som er gjort, hyrdeh^ baade deitp som har haarety og dety som er haaret CByr- 

de). Ja allerede i Sanskrit kan dette Particip, dannet af Verba, som betegne en Bevæ- 

gelse, have activ Betydning, f. Ex. , asvamdrudaK, han hesteg Hesten. ** Det 

er denne Forening af Betydninger, som har foranlediget, at Prof. Wilson kalder denne 

Form indefinite past participle, og Prof. Westergaard den ubestemte Tillægsform. 

Participium Futur. Passivi. Dette dannes i Sanskrit ved at lægge q-^ ja til 

Roden og i nogle Tilfælde forandre Rodvocalen til 

f. Ex. "^5 deja^ to be giveny af 

conqveredy — , gh 

j ceja^ to be cnty — #, o. s. v. 

Hermed sammenligne man folgende Adjectiver med participial Betydning, i hvilke 

de samme Vocaler forekomme, som de, der ellers bevirkes ved i eller j i en folgende 

Stavelse, nemlig æ, ei, ey, y: 

* Dettor være muligt, at det ovenfor (Anm S. 15) 

nævntc géradr horer hid. Mofudr, som giver 

Mad (af mata), synes at hore hid. 

** H. II. Wilson, Introd. to the Grammar of the 

sanskr. langv. p. 275: .Jhe participles formed 

with ^ , from verbs signifying motion . . . . 

may be used in an active sense”. 

f Denne Indvirkning paa en foregaaende Voccil 

er i Sanskr. mindre fremtrædende end i Oldn. 

hvor j og i hyppigen foranledige den foregaa¬ 

ende Stavclses Vocal dragen nærmere hen imod 

t-Lyden, (« til e, o til y, d eller e, u til y,) 

ligesom lignende Indvirkning af j, i og e ofte 

spores i Zend. Bopp vergl. Gr. S. 40. I dette 

Sprog bevirke disse Bogstaver, at Vocalen i 

indsættes efter foregaaende Stavelses Vocal f. 

Ex. nairé for naré, dat. Sing. af nar, enMand, 

Paa lignende Maade forklarer Rosen (Rigveda- 

Adnot. p. XXVIII,) Formerne SoTEipoc for 

dorepza, fæm. a f åotpp, B^apaTtaiva for 

^epanavia, fæm. af ^epancov. En lig- 

nende Vocalforandring i Prakrit forklarer ogsaa 

allerede en gammel indisk Grammatiker paa den 

Maade, at i flyttes ind i den foregnaende Sta¬ 

velse (Lassen Inst. ling. praer. p. 118, 364), 

f. Ex. peranla for parianta, Ende^ Grændse; 

hera for kårja, faciendus. 

S* 
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dræpVy som gjente maa dræbcs^ af drepa^ 

færry som kan befares^ af fara, 

aud - fynn, som let findesy — finna, 

neytt, som kan nydes^ af njota. 

I folgende Ord viser sig derhos en ^-Lyd i Enden, som leder paa Formodning 

om, al samme oprindelig har hort til Formen i Oldn. ligesom , j, i Sanskrit; 

6-mæl-i, hvad man ikke maa tale oniy af mcela, tale^ 6-qvæd-i, idem, af qveda, sige 

smL , a~vad-ja, impropcr to be said, blamable^ af , «ad, to speak. 

I begge Sprog forekomme Formerne ogsaa af Verba neutra. f. Ex.: 

STTFT , trdpja af ^ , trap, to be modestc, to be ashamed , itja, af ^, fo go. 

og i Oldnorsk: 

fieygr, som han flyvey af fljuga^ 

al-gengr, som almindelig gaaevy af ganga. 

Der gives endog nogle, som have baade activ og passiv Betydning, som gyldr^ 

som kan betale eller gives til Betaling, 

Particip. Futur. Activ. Dette dannes i Sanskr. som Fut. II. i Indic., vedTillæg 

af Stavelsen pq-, sja eller cq-, sja^ f. Ex. sgjeq-^ , irosjat, som skal hdrcy af , 

sfu, at hore^ ^cq^r^, gesjaU som skal seire, af f|r, 9h seire, &c. 

Hertil synes oldn. Adjectiver paa sk at slutte sig, saasom de ofte betegne en 

Egenskab, der tildeels beroer paa Villien, og hvoraf man venter Yttringer i Fremtiden 

f. Ex. gleymskr, uagtsom^ glemsom, af gleyma, glemme^ lymskr, lumsk Csom gjerne vil 

skjule), af luma^ gjemme, skjule^ mælskr, veltalende^ af tnælay tale^ naskr^ flink, ferm, 

af kna, at kunnespotskr af spotta, spotte. Hertil slutte sig igjen Substantiver som: 

hvinska, Tyvagtighed^ gædska, Godhed^ kænska, venlig Klogskab^ viska, Ftisdom,o,s,\, 

Disse Ord ere rigtignok Substantiver, og da en 

Mængde saadannc i Oldn. ende paa i, uden 

saadan Betydning, som her er Tale om, kunde 

maaskee Sammenligningen synes mindre pas¬ 

sende; men det er den særegne Betydning, 

som har vakt min Formodning om nogen Sam- 

menhæng imcllem disse og de oven omtalte 

Participier, saameget mere som ogsaa i S. ad¬ 

skillige Substantiver dannes ved det samme 

Suffix, som Part. Fut. Pass. f. Ex. 

livclihood^ af q» bV, to nourish, sm]. fordi. 

Næring, Livets Ophold; , vidjd, hnow- 

ledge, af , vid, to hnow, sml. viti, et 

Sted, hvorfra noget han sees, o. s. v. Da 

derhos disse Subsl. for Sanskr. Sprogets Ved¬ 

kommende af Grammatikerne erkjendes for at 

henhore under samme Ordform, som hine, ligger 

den Sandsynlighed nær, at i det mindste adskillige 

Nomina med Endelsen i ogsaa i Oldn. skrive sig 

fra en med ovennævnte Adjectiver fællesOprin- 

delse. Man sammenligne adili, den som han eller 

bor soge Erstatning eller Hævn i en Drabssag. 
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TEMPORA. 

# 

De indiske Grammatikere skjelne ikke mellem Modi og Tempora, men opfore dem 

som ti sideordnede Former. Naar vi udskille Imperativ, Potential, Precaliv og Conditional, 

som ovenfor ere omtalte, blive tilbage som egentlige Tempora: Præsens,'Imperf., Perf., 

Aorist og to Futurer. Vi ville her indskrænke os til at omtale dem, som gjenfmdes i 

Oldnorsk. 

Præsens. Dette dannes deels med deels uden Vocalforandring af Roden, hvortil 

sættes Personalendelser, deels med deels uden Bindevocal. 

a) med Vocalforandring, der i Oldn, er Regel i Iste Conj. overalt, hvor Rodvocalen 

taaler Omlyd af og i Sanskr. er Regel i Iste, 2den, 3die og 10de Classe f. Ex. 

gefr ^fgefa^atgive^ (Rod: gifeW.gaf) tepate dii , tip^ at dryppe. 

eir — ala, fode^ (— at) 

lytr — luta, helde foroverj ( — lut) > godate ~ rrs , gudy lege, 

lætr — Idta, ladcy Q — Idt) 

b) uden Vocalforandring, der i Oldn. er Regel i den 2den Conj., samt i de Verba 

af Iste Conj. hvis Vocal ei er underkastet Omlyd ved i, og i Sanskr. i 4de og 6te Classe 

f. Ex. 

Oldnorsk, 

kallar af kalla^ at kalde 

bugar — buga^ at hoie 

stigr — stiga, at stige 

Sanskrit, 

, gadati af , gady at tale, 

> tudati — ^ tud, at slaae, 

fETrSrftr , , cil, at klæde. 

Hvad Bindevocalen betræffer, bruges den i Oldn. stedse i Plur.; derimod i Sing 

ikke i Iste Conj, men stedse i 2den Conj., nemlig a eller i; ligesom i Sanskr., hvor den 

bruges, denne i Regelen er a, som i de anforte Exempler, sjelden e, f. Ex, , roditi 

af ^ rud, at græde, ligesom dæmir, af dæma, at ddmme, Exempler af Sanskr. uden Bin- 

devocal være srfH, 317 , at wde, , dvesti af f^Er , dets, at hade. 

• Adskillige Verba i Sanskr. indskyde tillige en 

Stavelse (f. Ex. na, ni, no, nu, aj,) imellem 

Roden og Personalendelserne, hvorved forskjel¬ 

lige Verbalclasser dannes; men disse ere alle¬ 

rede i Prakrit deels sammenblandede deels for- 

svundne, og i de nyere indiske Dialecter ligc- 

saalidt tilstede som i Oldnorsk. 

** Da Iste Pers. i Oldn. i Regelen har mistet Per- 

sonalendclsen, anfores her 3die Person i begije 

Sprog. 1 
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Imperfectum. Medens Sanskr. har tre Former for at betegne Fortiden, har 

Oldn. blot een, hvad Betydningen angaaer, Celler to, naar alene Formen betragtes), nemlig 

Imperfectum, der i sin ældste Form er analog med Perf. i Sanskr. og har sit Kjendemærke 

i Forandring af Rodvocalen, oftest tillige i Singularis en Forlængelse, som i Pluralis ved 

Suffixernes Vægt bortfalder. 

Overgangene ere saaledes i den af Munch og Unger fremstillede Orden: 

Oldnorsk: Sanskrit: 

Infin. Præt.Imperf.Sing* **. Pr. Plur. 

1. eCja,i,y,d')~ arø - 
2. e 0', o') - a - a 

5. a Qæ, ey~) -6 - o 

å. i - ei - i 

5, jo, ju Qu) - au Cd) - u 

6, ei, d, a - c - é 

7, au, (jy,u,dj- 0 - 0 Co) 

Exempler være: 

Rod, Infinitiv. Imperf. Sing. Plur. 

1. bran - brenna, brænde - brann - brunnum 

2. sat -sitja, 

3. gal - gala, 

4. bit - bita, 

sidde - sat - såtum!^^^^ 

Synge - gol - golum 

hide - beit - bitum 

Inf. Præt. Sing, 

a a 

a 
A 

a 

å Caf q;) - au 

eCafO - e 

0 Caf «i) - au 

oCafw) - 0 

eCaf*) 
A • 

- aj 

0 Cafw) - m 

Rod. Infinitiv 

cfTU' , band' ~ banddum 

binde y 

sad - sattum, sidde 

^ 5 - gdtum, synge 

, bid ~ dettum, bryde 

Pr. Plur. 

a CO uden Vocalfor- 

e længelse i Sing. 

t 

m, 
u 

u. 

Perf. Sing. Plur. 

babanda - baban- 

dima, 

sasåda - sédima,^ 

gagau - gagima, 

bideda - biSidima 

* Formedelst Indvirkninsr af Personalendelsen er 

her u for a. 

** Bopp har i sin v. Gram. S. 849 godtgjort, at 

de gotiske Verba, som i Præs. have i men i 

Præt. a, oprindelig maa have havt a ogsaa i 

Præs. Det samme maa have været Tilfælde i 

Oldnorsk. 

f At Plur. beholder lang Vocal her, forklarer 

Bopp (v. Gram. S. 846 flg.) ved en Contraction 

for sasadima, hvoraf forst er kommen sa~adi~ 

ma, sddima, sédima. Rigtigheden heraf, bliver 

klar, naar man bemærker Sprogets store Til- 

bdielighed til Elision af en enkelt Consonant 

imellem to Vocaler i senere Tider. HvadPrakrit 

angaaer, yttrer Lassen herom i sin Instit. lingv. 

pracr. p. 201: Consonantes mediales singulæ 

hæ cR) ^, jTj cT"> ^ ©f, et se— 

mivocales TT, Sf i pro arbitrio elidi possunt 

vel retineri. Man sammenligne hermed vore 

Almuesdialecter, hvori jævnligen hores tat for 

tayet, lat for ladet, git for yivct, endog sa for 

sagde^ la for lagde. 
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Oldnorsk: 

5, bud - hjoda, byde - baud - budum 

flug - fljuga, flyve - flaug ell. flo - fiugum 

bug - buga^^ hoie - haug - bugum 

Sanskrit: 

, 6w(Z - bodttuTHj - huboda - bubudtma, 

kjendey 

TTJ, gud - guditum, - gugoda - gugudima^ 

6. - leika, lege - lék (for leilek) lékum ^ bi - detum,frygte- bidåja - biSjima, 

^, dru - drotum, Ibbe - dudrdva- dudruma, 7. hlup-hlaupa, - hljop'^^ hljdpum 

Ibbe^ (for hlaihlop') 

Man sammenligne endvidere: 

véfa, væve - of ell. vaf ~ ofum ell. vdfum 

sofa, sove - smf - sofuméll.svdfum 

deyja, dde - do - doum ell. dom 

^- vdtum, vwve - uvdja ell. uvima - 

v>avau-ell.v)amma, 

grr , vap - vaptum^ væve - uvdpa -upima, 

, svap- svaptum, sove - susvdpa - sus- 

upima, 

^ j dai - ddtum, rense - dadau - dadima. 

Stor Overeensstemmelse finder saaledes Sted i Vocalovergangene. Rediiplicationen 

er derimod i Oldnorsk tabt, ligesom Sanskrit selv sees at vise en Tendents til at lade den 

fare. f Denne Tendents har saaledes gjort sig gjældende i de yngre Sprog, at kun Go¬ 

tisk har Levninger deraf i faa Ord, f. Ex. saizlep af slepan, sove^ gaigrot af gretan^ yræ- 

* I det Gotiske forekomme disse to Verba og 

nogle flere med Fordobling, lailaih, hlaihlaup 

0. s. v. 

** I Verber, hvis Rod ender paa nd eller ng, hær- 

des i Imperf. i Sing. d og g til t og k, hvor¬ 

med det foregaaende n assimileres f. Ex. ganga, 

yaac, Imperf. gékk, stinga, stikke, Imperf. stakk, 

blanda, hlande, Imperf. blétt; men iPlur. kom¬ 

mer nd eller ng tilhage; géngum, stungum, hlén- 

dttm. Analog hermed synes Dannelsen af Perf. 

i den syvende Classes Verba i Sanskrit. Cha- 

rakteren for denne Classe er nemlig Indsky- 

delsen af n foran sidste Radical i Specialtem- 

pora; men i Perf. falder dette n bort, og er¬ 

stattes ofte ved Vocalforlængelse, f Ex. af 

fe; , Sid, i Specialtempora Sind, «f hrgdej, 

Perf. hiSeda; jung, 

at forhinde, Perf. jujoga. Lignende For¬ 

mation bruges ogsaa i Verba af niende Classe. 
/ 

endende paa nt[ f- Ex. cfTq* , kunt[ nt lide. 

Perf. eukotd, eller cukuntd. 

d* Verbet , vid, at vide, hedder saaledes i 

1 Pers. Sing. Præt. veda, nden Reduplication, 

istedetfor viveda; og adskillige andre Verba 

forekomme snart med snart uden Reduplication 

i Perf. Det reduplicerede Præt., som var i sta- 

digt Brug i det Oldgræske, er aldeles forsvuh- 

det af det Nygræske. De faa Reduplicationer, 

som det Latinske opviser, saasom cado, cecidi, 

tango, tetigi, pungo, pupugi, ere ligeledes for- 

svundne af de nyere romaniske Sprog. 



de, rairop af redan, raade, og nogle flere. I Prakrit og sildigere indiske Dialecter fmdes 

intet Spor dertil I Oldnorsk troer Bopp at see Spor dertil ijok, Imperfectum af auka, 

fordfje, fermedelst dets Lighed med det reduplicerede gotiske aiauk, Imperf. af aukan, af 

samme Betydning. I saa Fald vil ligeledes jos, Imperf. af ausa, ose, være et Exempel 

paa samme Reduplication. 

Det er mærkeligt, al den her omtalte Formation af Præleritum, som har vedlige- 

holdt sig i den nordlige Green af de indo-europæiske Sprog, har aldeles tabt sig i de 

yngre indiske Dialecter, som Bengalsk og Hindustansk; ja allerede i Prakrit savnes ethvert 

Spor af den. 

Imperfectets anden Form i Oldnorsk, bestaaende i at foie Endelsen - eller - 

til Stammen, har været forklaret paa forskjellige Maader: 

a. For mange Aar siden har Bopp yttret den Anskuelse, at Imperfectum i Gotisk, 

med Endelsen da, maa ansees dannet af Partic. Præt. Cder oprindelig har ligesaavel activ 

som passiv Betydning) med Tilsælning af Personalendelser. Til Stbtte for denne Ansku¬ 

else kan anfbres Folgende: Allerede Sanskritsproget selv giver Anledning hertil derved, 

at det, ved Siden af det foromhandlede Perl, undertiden udtrykker samme Begreb ved Om¬ 

skrivning ved Part. Præt. og Hjælpeværbet være l Ex. stTT , gato smi (for gataU 

asmt)^ g^aen er jetj, ja Part. Præt. bruges undertiden alene i denne Hensigl, l Ex. pj 

fpqTT;, sa sfitaK, han stod^ pt STcT? ? gataK, han kom *. Blandt de nyere beslægtede 

Sprog bruge det Hindustanske og det Engelske, til det samme Begrebs Betegnelse, ogsaa 

at stille personlige Pronominer ved Siden af Participium Præt. l Ex,^^ ^ niain gald, 

jcff brændt, for jeg hrændte == I hiimed, hvor det sidste Ord i hver Sætning er alde¬ 

les eensformigt med Part. Præt., og neppe oprindeligen forskjelligt derfra, f Ogsaa i Old- 

^ Flere Exempler anforer Wilson l c. p. 411-—12. 

** Denne Form, som Prof. Garcin de Tassy kalder 

préterit simple, og overssetter med parfait dé- 

fini paa Fransk, er i Singul. uforandret for alle 

Personer, og har i Plur. Formen gale, med 

sædvanlig Pluralendelse. En anden Form for 

Præt. er""^T ilrJTT !TT , 
H 

hrændende var, hvilken Prof. G. de T. kalder 

imparfait. 

f I Throndhjems Stift og paa Helgeland miste ofte 

Tmperfecterne paa de Endevocalen og forhærde 

d til t, hvorved Formen bliver lige med Part. 

Præt. Pass. f. Ex. gldimt for gloimde, glemte, 

hængt for hængde, hængte. I nogle bergenske 

Dialecter, som i Nordhordland og Voss, er Fleer- 

tallet i Imperfectum (af Verba med Omlyd) lige 

med Part. Præt. Pass, f. Ex. vore, været, og 

me vore, vi vare; fengje, faaet, og de% fengje, 

de fik. I flere Almuesdialecter forekomme der- 

hos mange Verba uden Omlyd, hvori Imperf. 

og Part. Præt. i Form falde sammen, f. Ex. 

kasta = kastet og kastede; kaldet og 



norsk er delte Imperf. ligt Part. Præt. blot med Tilsætning af Personalendelscr; ja i Caii- 

salverba falder Causalbetegneren j bort i Oldnorsk, hvilket ogsaa tyder paa fælles Oprin- 

delse, f. Ex.: af 

lykja, lukke Part. Præt. lukt Imperf. lukta, 

leggja, lægge — lagt — lagba, 

rymja, rydde — runit — rumda, o. s. v. ^ 

Det er derlios baade oplysende og interessant at beinærke, hvorledes det Bengal- 

ske her har vidst at benytte tre Fonner af samme Oprindelse til at betegne tre Modifica- 

tioner af Fortidsbegrebet. Det har nemlig, efter Carey^s Terminologie, et second Aorist 

paa - ita, et Imperfect paa - ila, og et Perfect paa ia, med Tiifoielse af Personalendelscr 

ved de to forste og af Hjælpeverbet, at være, ved det tredie. Den oprindelige Identitet 

af disse tre Former bliver klar, naar man hermed sammenholder Overgangen af den op¬ 

rindelige Sanskritdannelse, - ita, i Prakrit deels til - ida, ida og ila, deels med Udeladelse 

af Consonanten til ia, 
% 

b. Yed Siden af anforte Forklaringsmaade, som Bopp antog blot for Singularcts 

Vedkommende, fremsatte han den Mening, at Pluralis dannedes ved Tilsætningaf et Verbum, 

svarende til det tydske, thun, og, siden Grimm har paaviist et saadant Verbum i Gotisk, 

nemlig didan, har Bopp aldeles forkastet den anforte Forklaringsmaade, og vil ikke engang, 

med Grimm, erkjende noget Fælledsskab mellem Præt. Part. og Imper., men tænker sig 

dette baade i Sing. og Plur. dannet ved Sammensmeltning med nysnævnte Hjælpeverbum. 

Hans Grunde ere folgenderf 

haldede; orka, ^ orket og orkede, (tormnncåe). 

Endog i Reflexiverne viser Identiteten sig, f. Ex. 

syntest baade Part. Præt. og Imperf. 

♦ I Sanskrit omskrives Perf. i Causalia red et 

causalt Nomen og et njælpcvcrbum. 

** Sml. bassen 1. c. p. 303, Iivor han tillige sam¬ 

menligner de slaviskeParticipier paa Ij der og- 

saa tjene til at danne Præterita. Han bemær- 

ker derhos paa flere Steder, som p. 205, 216, 

395, at d, r og l hyppigen ombyttes, hvoraf 

folger, at, som han p. 131 not. udtrykker 

sig, pTTj a scribis perpetuo confundantur. 

Af en saadan Overgang ere udentvivl de Iin- 

pcrfcctev i Oldn., som ende paa - ra at for¬ 

klare, nemlig rem (af roa, at roe) snera (af 

smia, at snoe) nera (af mia, hehreide)^ yrera 

(af groa, at groe) særi (af så, at saac). Dc 

Verber, hvis Kod, som i disse, ender paa en 

accentuerct Vocal, svare nemlig til dem i San¬ 

skrit, som ende paa ^ , k, livilke i Part Præt. 

jævnligen sarnmensmclte • kt til , d, og 

det er just dette d'og 3*, d, som i Hindi i 

Aliiiindclighcd udtales som r eller rh. Over¬ 

gang fra S d til r , r forekommer ofte i Hin- 

dui, ja i Sanskrit allerede i Vedaerne. Cfr. 

Garcin dc Tassy — Hudiments de la langne 

hindoni. Paris 1847, p. 23. 

f Sce vcrgl. Gram. S. 865 flg. 

4 
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I Sanskr. brug^e Verba af 10de Classe og alle afledede Verba at omskrive Perf. ved 

et af Hjælpeverberne kr, (at gjore)^ as og du, (at vwre), sluttet lilAccus. af et, i andre 

Tilfælde ubrugeligt, abslract Substantiv paa d, foran hvilket Causalernes og 10de Classes 

Cliarakter, aj, bibeholdes, f. Ex. corajdncakåra, han gjorde Stjæling eller corajdmdsa 

eller corajdmbadura, han var til Stjæling, for han stjal. Disse Verba saavelsom 

Causalerne tillade derhos ikke Dannelsen af det sædv. Præterituin. Sammenligner man 

hermed det Gotiske, da er det just de samme Arter af Verba, nemlig de causale og deri- 

verede, der danne deres Imperf. paa da. Som en ydcrligere Grund til at foretrække denne 

Forklaringsmaade for den fdrst fremsatte, lilfoier Bopp, at i Sanskr. Part. Præt. ei har activ 

Betydning. 

Hvad her er sagt om Gotisk, gjælder ogsaa om Oldn., hvor just de samme Arter af 

Verba, nemlig Caiisalia og andre afledede, briige denne Maade at danne Imperf. paa. 

c. En tredic Forklaringsmaade har jeg, i „Sanskrit og 01dnorsk“ S. 9 og 10 frem- 

sat, at Endcstavclsen da eller di i Oldn. kan ansees analog med Hjælpevcrbet , t;d pl. 

q- j te i Hindi og Hindustani, hvilket betyder var, vare, og i Bengali synes sammensmel- 

tet med Verbalstammen ligesom i Oldn. Saaledes Hindust. ^ ^galtd id, d. e. 

du brændendc var = pii brenn - da. 

Efter Forklaringen lit. a maatte man dele kalladi saaledes; kallad^i, efter b eller 

c kalla-di, og ansec kalla efter b for et verbalt Subst. efter c for et verbalt Adjecl. eller 

Particip. Nu indrdmmer Bopp selv 1. c. S. 877, at i Persisk, livor Part. Præt. har baade 

activ og passiv Betydning, Perfectum maa erkjendes dannet af hiint, og at altsaa den Om- 

stændighed, at han ei har bemærket activ Betydn. hos denne Form i Sanskr., for ham Iiar 

været en Hovedgrund til at forklare Perf. der anderledes. Wilson har imidlertid, som S. 19 

anfort, godtgjort, at den active Betydn. ogsaa i Sanskr. viser sig i Part. Præt., hvorved 

en væsenllig Stotte for Forkl. lit. b bortfaldcr. * Mod lit. c. kunde den Indvending tænkes, 

at en saa forkortet Participialform, som her maatte anlages, ikke ellers er paavisclig; men 

vi have under lit. b. sect, at Sanskr. bruger til Omskrivning et ellers ubrugeligt Substan- 

* Den Lighcd, Endelscrnc i Pliir. sokidedum, — 

dedu}) — dediin have med Verbet dedum, — 

up, — un, er skuffende; men, deler man 

edum, — edup — edun, vil man i Endclserne 

kunne finde Hjælpcverbet i en Form svarende 

til oldn. erum, erut, eru (S. 28); tlii, ligesom r 

i Imperf. i noglc Ord cr indkommen istedetfor 

d, saaledes kan maashee omvendt d have 

fortrængt r. 
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tiv, og ligesaa rimeligt kunde det Oldii. bruge et ellers ubrugeligt Adjectiv, Dog synes 

mig nu de for den forste Forklaringsmaade anforte Grunde overveiende. 

Futurum. Sanskr. har to Former for Futurum, hvoraf den ene, Fut. secundum, 

kan sammenlignes med det oldn. Fut. formedelst Endelsens Lighed med Hjælpeverbet sfta/; 

det endes nemlig paa 4/^^- Jeg har i „Sanskr. og 01dn.“ S. 10-12 

nærmere begrundet denne Sammenligning, ved at vise, at deels q-, s, i Oldn. bliver sk, 

deels Endebogstavet l i skal i flere nordeuropæiske Sprog undertiden bortfalder. Hertil 

kan endnu foies, at, medens Oldn. udtrykker saavel den sibilante som den gutturale Lyd i 

q- s ved sk, ligesoin det Engelske ved sh i shal^ udtrykker det tydske so/Z blot Sibilanten, 

ligesom i Pali Fut. har som Kjendernærke ss, medens Prakrit fremviser som saadant baade 

ss, co og /f, det sidste som Udtryk for Gutturalen, hvorved det viser Veien til at forklare, 

hvorledes Zend har faact U som Futurets Kjendernærke, og det Persiske 

Mhiden eller ^dsten^ at vilte^ som Hjælpeverbum for at danne Futurum, f 

Til Sanskr. fTJ^qiirr, pi^ak-^sjdini, svarer 
A 

saaledes Persisk: Mhem pyrsid, 

og Oldnorsk: ek skal frd, eller spyrja, d, e, jey skal spdrye. 

Der finder forovrigt saavel i Form som i Betydning noget Slægiskab Sted mellem 

Desiderativerne (S. 9) og Futurum af den rene Verbalstamme, hvorved nogen Tvivl kan 

opstaae, om Hjælpeverbet i Persisk og i Oldn. skylder den ene eller den anden af hine 

Former sin Oprindelsc. 

* Skuldp' Eridelserne fa og da, som crc bemær- 

kede i Præteritum i mediske Inskrifter, f. Ex. 

jnt - ta, gjorde, kunne ansees analoge med 

ovenomhandlcde Form, da turde den være ældre 

end man hidtil har havt Anledning til at troe. 

Snilgn, Zeitschr, f. d. K. d. Morgenl, B. 6. 

S. 397. 

** I smaae Borns Mund horer man i Norge hyppig 

ha istedetfor skal. 

f Sanskrit Sibilanter ^ ^ ogFT, s gaae i Per¬ 

sisk jævnligen over til Gutturalen ^^/c^fEx. 

kcdby Udb, Sovn = ?qT'T , svåjja, 

, kvahify Siister, == PcHT , svasr, 

«f , sukara, 

(norsk Almuedialect: sugge, cngl. lat. sus, 

gr. t^S). Paa samme Maade lade maaskee Ge- 

nitivendelsernc: hau, hai, he, hi, ha, i Hindui, 

og Hindustani sig forklare som Overgang fra 

Sanskrit - Genilivet paa sja, i hvis Slcd.Old- 

persisk har kja og ha, Zend he. 
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NUMERI og PERSONER. 

Sanskrit har i Verbet som i Nominet tre Numeri, Sing-, Dual. og Plural Naar 

Gotisk og Zend nndtages, er Dualis forsvundet af de sildigere beslægtede Sprog. Selv i 

Pali og Prakrit er det ukjendt og i Oldii. kun tilstede i det personlige Pronomen. Numerus 

har intet særskilt Kjendemærke i Verbet, men betegnes i Forening med Personerne. Disse 

betegnes ved Agglutination af forkortede Former, deels af Verbum substantivum deels af 

de personlige Pronominer. En Sammenstilling af disse Taledele ville derfor tjene til med 

storre Lethed at fatte Dannelsen af Personalendelserne i Verbet. 

Præsens Indicativ af Verbum substantivum: 

Singularis. 

Sanskrit: 

1 P. offtsT I 

2P. 3TTTr, 

3P. ctsH 

Prakrit : 

3TT^^, anihi 

ubekjendt 

(itti 

Gotisk: 

im 

is 

ist 

Oldnorsk: 

em 

es, ert 

est, er 

Pluralis. 

1 P. , smaK 

2 P. PT;, staK 

3 P. 

Qesum') erum 

Qesut') erut 

Qesu) eru 

, amho elL amha sijum 

ubekjendt sijup 

sind 

De personlige Pronomina i Nom. og Acc. Sing. og Plur. 

Singularis. 

Sanskrit: Prakrit: Gotisk: Oldnorsk: 

1 Pers. Nom. 3^ , aharh, sré' 1 oham eller ^ , ham, ik^ 

x\cc. nt 5 mdm elL rn , md, , mam, mik, mik, 

2 Pers. Nom. , ivaiii, tam elL , tumarh, elL prir , tna7h pu, pu. 

ek 

Acc. pq-f , tmm ell. fqrx, ivd, ^, ttani ell. ^ ^ tumani, 

Pluralis. 

1 Pers. Nom. etO’ , vajam, , amhe, 

Acc. 3T?3TFT , CLsmdn, , amha, 

2 Pers. Nom. jj^r ? j tumha ell, jrrrr tumma, ell 

jTTvr, iumSa 

Acc. rrcrrrn* , jusmdn, formeentlig som Nom. 

pukj pik. 

veis, ver, 

unsis, oss. 

jus, pér ell. éi\ 

tzvis ydr. 

* I Oldpersisk hedder det amija, sml Benfey - die persischen Keilinschriften p. 75; i Nypersisk em. 
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Hermed ville vi sammenligne Personalendelserne i Præsens og Præt. Ind. Act. 

P r æ s e n s. 

Sanskrit: 

1 Pers. fjT, 

2 Pers. fjT, si 

3 Pers. T?r, 

Singularis. 

Prakrit: 

irr, ™ ell. j mhi 

fPT, si 

, di ell. ^, i 

Pluralis. 

Gotisk: 

a 

is 

ip 

Oldnorsk: 

- Qm, mk.') 

r. 

r. 

1 Pers. , mas ell. 7^, ma ^ ^ mo ell. g, mu ell. 71, 

ma ell. 5^, mha ell. 7^ , mho 

ha ell. ^, ttd 

, ti ell. ^ , nti 

P r æ t e r i t u m. (Perf. Imperf.) 

Singularis. 

Prakrit: Gotisk: 

am um. 

2 Pers. q-, ta 

3 Pers. (3T)fer j i(t)nti 

ip it, 

and a. 

Oldnorsk: 

mangler Personal- 

endelser. 

(m, mk) 

t ell. s t ell. r. 

Pluralis. 

Sanskrit: 

1 Pers. (3r) 

2 Pers. (ot) q* atd 

3 Pers. (3t3 « 

1 Pers. JT > 

2 Pers. (3t) ^ 

3 Pers. (j) i C^K) 

Forste Person Sing. Denne viser sig i Oldn. almindeligsl uden noget Persons- 

niærke, og anfores som saadan af Grammatikerne; naar jeg alligevel antager, at deii 

oprindelig maa have havt 7n eller mk til Mærke, stdtler jeg mig ikke alene til de ældre 

indiske Sprog, men ogsaa til det oldtydske, hvor m bruges i mangfoldige Verber, som 

Betegner af Iste P. Sing. f; hvortil kommer, at Verbet «era, med sit em i Iste P. Sing. 

næppe kan antages at have staaet alene i hele Sproget. ff Endvidere forekomme mange 

U7n 

up 

un 

im. 

ut, 

u. 

* Imperativ har i Oldn. i SinjT. inlct Suffix, i 

riur. de samme som Præs. Indic. 

** I Lærebogerne anfOres blot mas, men Lassen 

har i Inst. 1. praer, p. 163 viist, at s ofte udc- 

lados. 

f Griram, I. c. S. 868 flg. 

ff Det engelske am, og de lat. sum og inqcam, 

staae ligcledes som Lævninger af en ældic 

Formation. 
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Exempler paa Endelsen mh (med Bindelyd; umU) i Iste P. Sing;,, i hvilke Endelsen van¬ 

skelig kan antages at betegne andet end Subjectet. 

Da denne Anskuelse ei vides for at være frenisat, bor jeg soge lidt udfbrligt at 

begrunde den, ved forst at opregne saadanne Steder af Oldskrifterne, hvor Formen fore¬ 

kommer i anforte Betydning. 1 den ældre Edda (Citaterne ere efler Munchs Udgave, Chri¬ 

stiania, 1847): 

S, 16 Str. 108: er logdumk Arm yfir^ som jeg lagde Arm over) 

-a — 106: Rata munn létumk rums um fd, Ratas Mund lod jeg faae Rzttn^ 

- — 113 (og oftere): Rddumk pér Loddfafnir, jeg raader dig L.^ 

- 75 — 29; rilnumk pess ek nu, nu vil jeg dette ^ 

- 151 — 14: dyljumk pat eigi, jeg skjuler det ikke, 

Paa alle disse Steder synes mig den rene active Betydning af Yerberne at være 

klar; i al Fald er saadan Opfattelse simplere end at tænke sig Formerne som reflexive. 

Der er derhos mange andre Steder, hvor lignende Former maaskee kunne forklares paa 

samme Maade, skjondt vel ogsaa den anden Forklaringsmaade kan synes antagelig. Saa- 

oimk S. 59, 151. 

hrædumk - 105, 151 

sjdmk - 91. 

sdmk - 132. 

fordumk - 152. 

kennumk - 155. 

danne ere: 

pottumk S. II5 15, 135 137, 144, 181. 

pikkjumk - 45, 94, 105, 116, 169. 

pættumk^ ~ 165. 

gongumk - 28. 

hétumk - 32, 120. 

komumk - 52, 59. 

kæmimk - 53. 

Eudvldere Fagrskinna: 

S. il, pikkjumk; S. 16, hugdumk; S. 83, pottumk écc. 

DHr. Munch og Unger forklare i deres Grammatik S. 97 denne Endelse mk^ hvor 

Subjectet er Singul., som en Forkortelse af mik (Acc. af ek^; men, uagtet denne Forkla¬ 

ring vistnok i mange Tilfælde er tilfredsstillende, saa vil man dog af de anforte Exempler 

see, at den paa flere Steder falder noget tvungen. Hvorimod det synes rimeligere at antage 

at Endelsen mk er en antik, maaskee den ældste, Fonn for 1 Pers. Sing. Herfor taler den 

Omstændighed, at den fortrinligviis O^^^skee alene) findes i de ældste Skrifter eller i 

* potta bruges nemlig deels uden reflexivt Pro¬ 

nomen f. Ex. 1. c, S. 132; ek potta ok, jeg 

syntes ogsaa; dccis med reflexivt Pronomen 

poftash. 
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Cilater af Oldsagn. Herfor taler videre den paafaldende Lighed inedPrakrit, hvor Endelsen 

7nhi aldeles svarer til det oldn. mky naar sees hen til, at Endevocalen i af de indiske En¬ 

delser, i Oldn., som i Gotisk, stadigen er bortfalden, og at h i Ordenes Ende jævnligen 

gaacr over til k. Jeg formener derfor, at 1 P. Præs. Ind. af vent, oprindelig har hedt 

som i Prakrit amhi, af Sanskr.,, asmi; at k senere er bortfalden; at ligeledes i 

andre Verba Endelsen opr. har været mk (med en Bindevocal foran), dernæst m, hvorpaa 

heller ikke Exempler mangle. Saaledes læses i den yngre Edda S. 97; ek hugdumst d. e. 

ek hugdttm sik; i Fornmannasogur, 5, S. 25: eigi berjumst eA:. f 

Senere er ogsaa Endelsen m bortfalden. Det er mærkeligl, hvorledes i denne Hen¬ 

seende Oldnorsk staaer omtrent paa samme Trin, som Oldtydsk, hvor som ovennævnt den 

samme Endelse ligeledes viser sig at være beholdt fra Oldtiden, men dog at være i Afta- 

gende, medeiis Gotisk, som ellers har et mere antikt Præg, allerede har mistet denne En¬ 

delse Verbum subst. undtagcs). 

Anden Pers. Sing. I Betegnelsen af denne afviger Imperfectum i Iste Conj. fra 

Præsens. Aarsagen hertil synes at ligge i en forskjellig Oprindelse, da Kjendebogstavet 

- r i Præs. og 2den Conj. Impcrf. lettest udledes af Verb. subst., medens - t i Iste Conj. 

Imperf. lettest udledes af Pron. pu. Endelsen - s i Sanskrit gaaer i Oldn. jævnligen over 

til - r Cen Overgang som ogsaa inden hvert enkelt Sprogs Omraade ikke er sjelden); i 

Analogie hermed er cs i det nyere Sprog bleven er; jeg antager derfor, at Suffixet - r i 

anden Pers. oprindelig er Hjælpeværbet es^ der er bleven er^ ligesom i Sanskrit - si 

crkjendes at være forkortet af asi^ 2 P. af Verb. subst. At - ^ i 1 Conj. Imperf. kommer 

af pu, uagtet Tenuis istedetfor Aspiral, tor ansees for sikkert^ naar man bcmærker, at pu 

i Oldn. jævnligen hænges som Suffix til Verbet og da hedder - tu f. Ex. skallii^ du skal^ 

ertu eller erty du er, o. s. v. Paa samme Maade forklarer Bopp (y. Gram. S. 640 flg.) 

Oprindelsen af ^, ta, i den tilsvarende Form i Sanskrit og bcmærker dcrhos, at den 

er egen for det reduplicerede Præteritum, der svarer til Imperf. af den slærke Cden 

ældste) Conjugation i Oldnorsk. I de Verber, hvis Stamme ender paa t eller d, forandres 

delte foran Suffixet t til f. Ex, kveda, kvad, kvazt, du talte; bila, beit, beht, du beed; 

* Man sammenligne , hTt — likjasf^ at 

lUpie, , kuk, at gjogle, kuhl, Gjdtjlerie, 

stril, = Strikja, at j,ry gle; , 

rih = rækla, at dyrke. 

** emh forekommer oftere f. Ex. Vafpru^nismal, 

Str. 8. (Egisdrekka, Str. 14, men forklares i 

Almindeliglied som en Coiitraction for em ek. 

f Rask, som i sin lille Grammatik S. 51 citerer 

disse Exempler, antager, at Pluralformen er 

hnigt i Singular, en Vilkaarlighed, som man 

efter min Forklaringsmaade ei behoverat tyetil. 
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mtay T^eity veizfy du veed^^^ ganske som Gotisk for 'Dailty du veed. anabaust for 

anabaudty du befalede^ som i Græsk 6i6^a for oid^ay du veed. Spor til denne Egenlied 

har man vel ikke hidtil paaviist i Sanskrit, men den tor findes i Yedaerne, ligesom man 

allerede har fundet den i Zend vaesta for naedtay Ji< veed. 

Tredie Person Sing. Denne er i Præs. kjendeligen dannet ved Agglutination af 

Hjælpeverbet, i Oldnorsk som i de ovrige ovennævnle Sprog, i det hiint har beholdt r for 

Sy disse — t Celler d ) af ast eller esL I Præt. er Sufiixet, Ckgesom oftest i forste 

Person) borlfaldet. 

Forste Person Plur. Her er Bogslavet 7n det Kjendebogstav, .som ikke alene 

i de her nævntc, men i mange flere af de beslæglede Sprog, udmærker denne Person. 

Hvad Oprindelscn belræffer, soger Bopp at godtgjdrc, at det Thema, livoraf Casus obliqvi 

i Iste Pers. Sing. dannes 0 Sanskrit w^d), ligger til Grund for Suffixet. Til Bestyrkelse, 

saavel heraf som af en lignende Oprindelse af de tilsvarende Suffixer i de beslægtede 

Sprog, kan tjene, at i nuværende norske Almuesdialccter Cisær i Fjelddalene langs Filefjcld) 

me er bleven Formen for Nominativ af det personlige Pronomen i Iste Person Pluralis 

ligesom ogsaa, al i det Throndhjemske og i de tilgrændsende Dele af Agershuus Stift osy 

bruges som NominativI Oldn. ferekommer derhos, ligesom i Singular, ogsaa udenfor 

samme Endelsen wnky f. Ex. den ældre Edda S. 23, Str, 19: mæhimk i sessi samariy lad 

os tale siddende sammen^ og S. 165, Str. 29, gumi inn gnnnhelgi gordumk at vigiy vi 

skulde dræbe den fredhelUge Mand, 

Her fristes man atter til at antage k for henhorende til Personalendelsen, ligesom 

h i Prakrit; men, ihvorvel et Par af de Steder, jeg har havt Anledning til at sammenholde, 

kunne med Lethed opfattes saaledes, f ere dog de fleste af den Beskaffenhed, at de inaae 

opfattes som Reflexiver. Men her kan der være Sporgsinaal, om Bogstavet k er at betragle 

som Forkortelse af sik eller af okkry Acc. Dual. af eL Alle de Exempler, jeg har samlet 

* I)cltc veist hores cndnii i bergenske Alinuedta- 

Iccter, hvor tillige Pcrsonalsuffixct t i enkelte 

andre Ycrbn er vedligclioldt f. Ex. du fort^ 

Imperf. af fara., reise. 

** Almuen i Oxfordshirc bruger ms for /; i Corn- 

Avall us for we, sec llofcr'» Zcitsebr. f. d. Wis- 

senseb. d. Sprache, 11, S. 157, 160. I det Per¬ 

siske cr men, jeg, V.^ vi; i Ilindui TT » 

mai, jeg. 

f Et af dc Exempler, som i Munchs og Ungers 

Gram. S. 97 anfores, synes lettest at kunne for¬ 

klares som 1 Pers. Plur. iidcn Heflexiv, nernlio": 

ef rer firrumk nnyt ord, oversat: dersom vi 

fjerne os fra 0. s. V. mon ci: dersom vi fjerne 

unyttige Ord? 



af den ældrc Edda, betegne i al Fald Dualis. Man sammenligne saaledes, foruden de an- 

forte, folgende Steder: 

S. 55 Str. 59: nib finnumk^ S. 103 Str. 53: skiljumk^ 

- 80 — 22: hittumk, - 158 — 89; Idtumk; samt af 

Fagrskinna S. 36 1. 12 tér sættimkj^^ 

— - 130 1. 1 f. n. fundumk vér (efter en anden Læsemaade;/MnnMmft 

Her forekommer Formen dog et Par Steder med Plur. som Subject, saasom S. 45, 

1. 3: 'oér berjumkj vi slaaes, med mindre man her kunde forklare det som Dual. forme¬ 

delst de to Partier; og S. 176, 1. 2 f. n. steypumk. Jeg henstiller til grundigere Kjendere 

af Yort Oldsprog, om ikke Formen oprindelig kan have betegnet Dualis, men, efterhaanden, 

som Dualis, paa Pronominerne nær, forsvandt af Sproget, af Uagtsomhed kan** være bleven 

brugt for Pluralis. 

Anden Pers. Plur. Kjendebogstavet t forklares her let ligesom i 2denPers. Sing. 

Tredie Pers. Plur. har i Oldnorsk mistet sin oprindelige Endelse, og ender kun 

paa den Vocal, der bandt samme til Stammen. 

Bindevocaler. Personalendelserne slutte sig snart umiddelbart til Stammen, snart 

skyde de en Bindevocal ind imellem, i Sanskrit i eller i Oldnorsk i eller a (eller w). f 

* Her er vel vér (Plur.) Subj. men Talen er kun 

om to. 

** Jeg maa, maaskee til Overflod, tilfoie, at det 

ingenlunde er min Mening at ville bestride den 

Sætning, at Endelsen umk^ kan have sin Op- 

rindelse af mih; den staaer fast nok; men jeg 

vil kun henlede Opmærksomheden paa, Sand- 

synligheden af, at denne Endelse i flere Til- 

fælde har anden Oprindelse, for at det kan 

blive nærmere undcrsdgt, om ikke den almin- 

delige Forklaringsmaades Gyldighed indskræn- 

ker siff til de Tilfælde, hvor mik ikke refererer 

sig til Subjectet, altsaa ikke er rcflexiv, saasom d. 

æ. Edda, S. 16: stodumk, S. 22: terpumk, o. s. v. 

•J* Det er mærkeligt, at Bindevocalcn i Plur,, i 

Præsens er variabel, men i Impcrf. i alle Per¬ 

soner cr M, hvilket saaledes synes tilligc at 

være Pluralis Mærke, der er forklarligt i Im- 

perf., ndon at anvendes i Præsens, saafremt 

hiint Tempus kan antages nærmere beslægtet 

med Nomina (cfr. S.24-26). Blandt de nyere Dia- 

Iccter, som forlængst have mistet Personalen¬ 

delserne, har den valderske og hallingdalske 

beholdt Endevocalen o i Plur. af Imperf. af 

Verba med Omlyd, f. Ex.: dei voro, de vare; 

dei doitOy de faldt; me vorto, vi hleve^ og fl. 

Man kunde aiitage, at den labiale Vocal her 

stod i Forbindelse med w-Lyden i Pluralendel- 

ser af Nomina, saafremt denne ikke her egent¬ 

lig tilhorte Nomina neutr. generis. At Conjunetiv 

saavel i Plur., som i Sing. har i, kan have siu 

Grund i, at Conjunetivmærket fortrænger Plu- 

ralmærket. Nogle ældre germaniske Sprog have 

ligeledes beholdt «- eller o-Lyden i Imperf. 

Plur., efterat Personsbetegnelserne ere bort- 

faldnc; saaledes Angelsachsisk - on, Oldsach- 

sisk - nn. I det sidste viser ogsaa Nomina en 

Forkjærlighed for o- og «-Lyden i Pluralis. 



SAMMENSATTE VERBA. 

Intet Sprog besidder i hoiere Grad end Sanskrit den Evne at danne sammensatte 

Ord, og Verbet omfatter en anseelig Deel af Sprogets Rigdom i denne Henseende. Det 

er her, som i de beslægtede Sprog, fornemmelig Præfixerne (deels inseparable deels sepa- 

rable Præpositioner), som ved Forening med Verberne danne en Masse af Begrebsnuancer. 

En comparativ Oversigt over disse horer nærmest hen under Behandlingen af Præfixerne, 

som det ei er min Agt her at gjennemgaae. Kim nogle Exempler paa Overeensstemmelse 

i de derved frembragte Begrebsnuancer vil jeg anfdre: 

afgdra, forsee sig, = , apakr, af gora eller gera, at gjore, = sp, kr; 

dleggja^ paalægge = 31^11 > lwgge=: ^ da; 

dgdngaj gaae paa^ gaac tily == snSTT j dgd^ af gdnga^ gaae, = ^ 9d; 

afstrjukay udstrygsy aftdrre^ = , aramrg^ af strjuka^ ^^^99^9 = JpT , '^T9y 

nidrfallaj nedfalde = af falla^ falde = crc|- ^ pat; 

fyrisetja^ foresætle — gfhTT, purodUy dl selja, sætte = , 

yfirgdnga, overgaae = , uparigam, af gdnga = , gam, 

Tmesis, eller Præfixernes Afsondring fra det enkelte Verbum, er i Oldnorsk, som 

i de ovrige nordlige europæiske Sprog, meget hyppig;'"* ligesaa i Zend*'^^*’ og i det ældre 

Sanskrit eller Vedasproget. Saaledes forekommer f. Ex.: 

Af qrq, pradr = Zend. frdbere = oldn. frammhera, bære frem, i Rigveda 57, 

i (S 114 ed. Rosen): cr • • • nfcT , P^a> manhistdja , , . matim dare,d, e, 
A * 

frem for den Gavmildeste . . . Priis jeg bærer; i Zend den Sætning: frå te mazdao 

baraty d. e, frem for dig 3Iazda bar, 

Af jToTcT 5 samvac, samtale, ib. 25, 17: ^ rr , sam nu vocdvahai d. e. 

sammen ville vi da tale. 

Af q^FTFI^, pardpat, flyvc fra, bort, ud, ib. 25, 4: cm fe ^ fTcffer , 

para hi me vimanjavali patanti, d. e. thi ud flyve mine Tanker, 

Her bruges i Regelen Forbindelsen i Participia, 

og Tmesis i dc ovrige Formeå*, 

** Burnouf, Ya^na, p. llO, 

-|* Joiirn. Asiat. IV S. T. VII, p. 105. 107. 
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